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1. ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРИ 
ПРОХОДЖЕННІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
 

Обмеження при проходженні державної служби для посадовців визначені 
Законом України «Про державну службу» (далі - Закон), реєстраційний номер 
889-VIII, внесений до ВРУ 30.03.2015, в останній редакції від 10.12.2015, який 
набрав чинності з дня його офіційного опублікування та введений в дію з 1 
травня 2016 року (окрім деяких положень). 

Вище вказаним Законом одним із основних  обов’язків державного 
службовця визначено запобігання виникненню реального, потенційного 
конфлікту інтересів під час проходження державної служби. 

У разі виявлення державним службовцем під час його службової 
діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку 
державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для 
забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби.  

Окремий антикорупційний інструмент визначено Законом при виконанні 
наказів (розпоряджень), доручень безпосередніх керівників. 

Зокрема, державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо 
законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен 
вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний 
виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням 
такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний 
у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган 
вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від 
відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, 
якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім 
випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.  

Якщо державний службовець виконав наказ (розпорядження), доручення, 
визнані у встановленому законом порядку незаконними, і не вчинив дій, 
зазначених у частині шостій цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння 
відповідно до закону.  

Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання 
письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний 
письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), 
доручення в одноденний строк.  

У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ 
(розпорядження), доручення вважається скасованим.  

З метою запобігання проявам, так званої «політичної корупції», при 
проходженні державної служби Законом встановлено принцип політичної 
неупередженості. Цей принцип полягає в наступному, державний службовець 
повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення 
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керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних 
переконань.  

Державний службовець не має права демонструвати свої політичні 
погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть 
засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути 
на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для 
конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для 
здоров’я та прав і свобод інших людей.  

Державний службовець не має права:  
1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець 

займає посаду державної служби категорії "А". На час державної служби на 
посаді категорії "А" особа зупиняє своє членство в політичній партії;  

2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;  
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо 

такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А";  
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної 
сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що 
організовуються політичними партіями;  

5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в 
політичних цілях.  

У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати 
Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими 
(утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк 
письмово повідомити про це керівника державної служби.  

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без 
збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена 
відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його 
повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення 
відповідно до виборчого законодавства.  

Державний службовець не має права організовувати і брати участь у 
страйках та агітації.  

Антикорупційні запобіжники також встановлені при прийомі на державну 
службу зокрема, на державну службу не може вступити особа, яка:  

1) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 
погашена або не знята в установленому законом порядку;  

2) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, 
пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;  

3) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане 
з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання 
відповідним рішенням суду законної сили.  

Законом встановлено обмеження щодо призначення на посаду, що 
покликані запобігти виникненню прямого підпорядкування між близькими 
особами. 
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Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка 
буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо 
підпорядковані близькі особи.  

У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини 
першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити 
про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення таких 
обставин у 15-денний строк.  

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, 
керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх 
усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного 
службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної 
служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого 
державного органу. У такому разі переведення державного службовця 
здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості 
переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади.  

У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї 
статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом.  

Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, 
зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену 
законом.  

На державних службовців поширюються обмеження, передбачені 
Законом України "Про запобігання корупції".  

При порушенні вищевикладених обмежень, до державних службовців 
застосовується дисциплінарна відповідальність. 

Дисциплінарними проступками згідно Закону є:  
1) порушення Присяги державного службовця;  
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;  
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського 

народу;  
4) дії, що шкодять авторитету державної служби;  
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів 

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, 
прийнятих у межах їхніх повноважень;  

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;  
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу 

злочину або адміністративного правопорушення;  
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного 

службовця;  
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в 

неправомірних особистих інтересах інших осіб;  
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації 

про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а 
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також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час 
проходження служби;  

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення 
відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими 
особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;  

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі 
більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;  

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння;  

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що 
спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, 
незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи 
комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або 
адміністративного правопорушення.  

За вчинення вище перелічених проступків Закон передбачає наступні 
види дисциплінарних стягнень: 

1) зауваження;  
2) догана;  
3) попередження про неповну службову відповідність;  
4) звільнення з посади державної служби.  
Звільнення з посади державної служби є винятковим видом 

дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення 
дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14  

Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем 
права на державну службу або його обмеження відбувається у разі: 

1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за 
межі України;  

2) набуття громадянства іншої держави;  
3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного 

службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення;  

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо 
державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення 
заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави;  

5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб.  
У випадках, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, суб’єкт 

призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк 
з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше 
не встановлено законом.  
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2. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ 
ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Становлення інститутів громадянського суспільства і розвиток 

демократичних політичних процесів в Україні стримується низкою факторів. 
Серед яких – посилення тиску на владу і суспільство з боку кримінальних 
структур, які намагаються обмежити формування громадянського суспільства 
задля задоволення своїх корисливих інтересів. 

До таких проблем сучасного перехідного суспільства, як за масштабністю 
поширення, так і глибиною проникнення в соціальний організм, слід віднести 
корупцію та економічну злочинність. Їх негативний вплив на становлення 
громадянського суспільства в Україні стає все більш відчутним і сьогодні, 
створює реальну загрозу національній безпеці країни. 

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського 
суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. 

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до 
масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 2014 року. 
Згідно з результатами дослідження «Барометр світової корупції» (Global 
Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією Transparency 
International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, 
протестуючи проти корупції.  

Вражаючими є прямі втрати від корупції. Як заявила в квітні 2014 року 
єврокомісар з внутрішніх справ Сесілія Мальстрьом, яка вивчала дані про 
корупцію в 28 країнах-членах Євросоюзу, корупція обходиться економіці ЄС 
щороку в 120 млрд. євро. 

За інформацією Служби безпеки України, втрати від корупційних 
оборудок тільки під час проведення процедур державних закупівель становили 
10-15 відсотків видаткової частини державного бюджету щороку. А це 
становить від 35 до 52 млрд. гривень. 

За результатами дослідження громадської думки, проведеного 
Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року, 
корупція вже входила до переліку найбільших проблем населення і викликала 
особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За даними досліджень Індексу 
сприйняття корупції, що проводяться громадською організацією Transparency 
International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих 
у світі: у 2012 та 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких 
проводилися дослідження. 

Найкорумпованішою сферою українці визнали судову (66%), за нею 
слідують: правоохоронні органи (64%), державна служба (56%), сфера охорони 
здоров’я (54%), парламент (53%), політичні партії (45%), освітня система 
(43%), бізнес (36%), військова сфера (28%), ЗМІ (22%), релігійні інституції 
(21%), громадські організації (20%). 
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Перед новою поліцією постає складане і відповідальне завдання зміни 
поглядів українців на корумпованість правоохоронних органів та перетворення 
цієї сфери на сферу вільну від корупції.  

Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення 
населення до цієї проблеми. Як свідчать результати досліджень, проведених в 
Україні протягом останніх років, більше половини населення схильне до 
вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти 
розв’язанню проблеми. Крім того, значна частка населення з огляду на брак 
відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, 
усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи 
професійної етики. 

Правовий аспект корупції проявляється в тому, що, з одного боку, вона 
порушує право як об’єктивну категорію, тобто вона порушує Закон, а з іншого 
– держава вживає передбачених законом правових та інших заходів щодо 
боротьби з цим соціальним злом. У правовій державі не може бути інших 
засобів боротьби з корупцією, крім правових. 

Питання про сутність та види корупційних правопорушень вирішується у 
законодавстві України та інших країн неоднозначно. Це обумовлено різним 
розумінням сутності корупції, різновидів її проявів.  

Система законодавчих актів, які утворюють антикорупційне 
законодавство складають: 

− Закон України «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» 
від 14 жовтня 2014 р.; 

− Закон України «Про запобігання корупції» від 14 
жовтня 2014 р.; 

− Закон України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» від 14 жовтня 2014 р.; 

− Кримінальний кодекс України (ККУ); 
− Кодекс України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП). 
 
 
 
 
 

3. АДМІНІСТРАТИВНА КОРУПЦІЯ: ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

Запорукою правильного розуміння поняття «адміністративна корупція» є 
з’ясування основного термінологічного апарату.  Розглянемо основні терміни, 
які застосовуються у національному законодавстві. 
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Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, 
вчинене особою, яка є суб’єктом відповідальності, за яке законом встановлено 
кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

Корупція – використання суб’єктом, уповноваженим на виконання 
функцій держави 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. 
Також як корупція розглядається обіцянка або пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави, з 
метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

неправомірна вигода – 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; 

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової; 

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак 
корупції, але порушує встановлені законом вимоги, заборони та обмеження, 
вчинене суб’єктом відповідальності, за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 
першій статті 3 Закону «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права 
та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі 
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – 
незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 
прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 
яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта; 

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 
у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 
політичних, релігійних чи інших організаціях; 

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому 
числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші 
особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають 
характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не 
перебувають у шлюбі. 
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Міжнародні організації розглядають поняття корупції як соціальне явище, 
коли державні (недержавні) або інші особи, уповноважені на виконання 
державних (управлінських, владно-розпорядницьких) функцій, використовують 
своє службове становище, статус і авторитет займаної посади в корисливих цілях 
для особистого збагачення чи в групових інтересах.  

У документах, підготовлених Секретаріатом ООН, корупція трактується 
як сукупність трьох класифікаційних груп кримінальних діянь:  

 

 

 
КОРУПЦІЯ 

 

Крадіжка, розкрадання і 
присвоєння державної 
власності посадовими 

особами 

Зловживання 
службовим становищем 

для одержання 
невиправданих 

особистих вигод 

Конфлікт інтересів між 
громадським обов’язком 

і особистою користю 

 

 
В антикорупційному законодавстві більшості Європейських країн та 

США під поняттям «корупційні злочини» розуміються посадові злочини, і в 
першу чергу, хабарництво, використання службового становища, зловживання 
владою, вимагання, крадіжки та шахрайство (Кримінальні кодекси Німеччини, 
Франції, Італії та США). 

До змісту корупційних діянь можна віднести хабарництво, кримінальний 
лобізм, непотизм (заступництво на основі особистих зв’язків), незаконну участь 
у підприємницькій діяльності особисто чи через близьких або довірених осіб, 
надання ексклюзивних прав з метою корисливого використання, придбання чи 
відволікання державних коштів і власності для своєї корпоративної групи, 
будь-яке використання чи маніпулювання службовою інформацією в особистих 
чи групових інтересах, прямі або непрямі внески в період виборчих компаній на 
користь визначених партій та осіб, а також і на інші політичні цілі, незаконний 
розподіл кредитів і інвестицій, проведення приватизації шляхом організації 
незаконних конкурсів, аукціонів, фактичного захоплення пакетів акцій, що 
знаходяться у державній власності, повне або часткове звільнення від митних 
платежів і податків, незаконне застосування системи преференцій стосовно 
різних промислових, фінансових, торгових і інших корпоративних груп і деякі 
інші подібні діяння. 
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У закордонній правовій теорії і практиці корупція нерідко визначається 
як несумісне зі статусом державного службовця корисливе діяння. 

Найчастіше під корупцією (у вузькому розумінні слова) розуміють 
ситуацію, коли посадова особа приймає протиправне рішення (іноді рішення, 
морально не прийнятне для суспільної думки), з якого має перевагу деяка друга 
сторона (наприклад, - фірма, що забезпечує собі завдяки цьому рішенню 
державне замовлення всупереч установленій процедурі), а сама посадова особа 
одержує незаконну винагороду від цієї сторони. Характерні ознаки даної 
ситуації: приймається рішення, що порушує закон, обидві сторони діють у 
змові, обидві сторони одержують незаконні вигоди і переваги, обидві 
намагаються приховати свої дії. 

Конвенція про корупцію у контексті кримінального права Ради Європи 
охоплює такі акти корупції, як активний та пасивний підкуп посадових осіб 
держави та іноземних посадових осіб, парламентарів, посадових осіб 
міжнародних організацій, суддів та посадових осіб міжнародних судів, активна 
та пасивна «торгівля впливом», відмивання доходів, отриманих від корупції, 
використання рахунків для відмивання коштів, отриманих внаслідок корупції. 

Статтею 6 Міжамериканської конвенції щодо боротьби з корупцією 
визначено такі види корупційних діянь: 

– спроба отримання або отримання, прямо чи опосередковано, урядовим 
чиновником або особою, що здійснює публічні функції, будь-яких предметів 
грошової вартості, а також іншої користі, такої, як подарунок, послуга, обіцянка 
або перевага для себе або для іншої особи або організації, в обмін на будь-який 
акт або бездіяльність під час здійснення ним публічних функцій; 

– пропозиція або надання, прямо чи опосередковано, урядовому 
чиновнику або особі, що здійснює публічні функції, предметів грошової 
вартості, а також іншої користі, такої, як подарунок, послуга, обіцянка або 
перевага для себе або іншої особи або організації, в обмін на будь-який акт або 
бездіяльність під час здійснення ним публічних функцій; 

– будь-які дії або бездіяльність при виконанні своїх обов’язків урядовим 
чиновником або особою, що здійснює публічні функції, з метою незаконного 
отримання прибутку для себе або третьої сторони; 

– шахрайське використання або приховування майна, отриманого 
внаслідок скоєння одного з вищезазначених діянь. 

Таким чином, у міжнародному законодавстві поняття «корумповані 
особи» стосується осіб, які виконують державні повноваження або займають 
державну чи виборну посаду (магістрів, третейських суддів, експертів, 
чиновників), яким відповідною владою доручено виконання функцій 
судочинства, примирення та посередництва, прийняття певних рішень, а також 
іноземних державних посадових осіб. 

Українське законодавство так визначає поняття корупції та корупційного 
правопорушення: 

Корупція – використання суб’єктом, уповноваженим на виконання 
функцій держави наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
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можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 
вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.  

Також як корупція розглядається обіцянка або пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави, з 
метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, 
вчинене суб’єктом відповідальності, за яке законом встановлено кримінальну, 
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне 
антикорупційне бюро України. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» було створено 
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує 
формування та реалізує державну антикорупційну політику - Національне 
агентство з питань запобігання корупції. 

До повноважень Національного агентства належить значне їх коло 
зокрема: 

• проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в 
Україні, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у 
сфері запобігання та протидії корупції; 

• підготовка та подання до Кабінету Міністрів України проекту 
національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики; 

• здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та 
оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

• забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення; 

• інформування громадськості про здійснювані Національним 
агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих 
на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції; 

Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України. 
Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України 
представляє Голова Національного агентства. 

 Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше 
половини його загального кількісного складу.  Національне агентство є 
колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів. 

 Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом 
Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та 
сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд. 

Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів 
України на посади членів Національного агентства кандидатів, відібраних 
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конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка 
здійснює організацію та проведення конкурсу. 

Іншим органом у сфері протидії корупції є Національне антикорупційне 
бюро України. Воно було створено після прийняття відповідного Закону 
України «Про Національне антикорупційне бюро України» в 2014 році. 

Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є 
державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових. 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 
правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 
загрозу національній безпеці. 

Національне бюро утворюється Президентом України. 
Національне бюро складається з центрального і територіальних 

управлінь. 
Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його Директор 

утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь 
Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області 
України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь. 

Структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та 
положення про них затверджуються Директором Національного бюро. 

До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи 
детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-
аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють 
виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної 
конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників 
кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, 
представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, 
фінансові, кадрові та інші підрозділи. 

 Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії 
у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань. Такі 
комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з 
Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених 
порушень. Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду 
державними органами, органами місцевого самоврядування. 

Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь 
Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб 
начальницького складу. 

Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, 
який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. 
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Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 
Можна зазначити, що коло осіб, які підпадають під дію антикорупційного 

законодавства доволі широке. Такими особами є посадові і службові особи всіх 
суб’єктів владних повноважень. 

Суб’єктами, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання 
корупції», є: 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

До таких осіб віднесені Президент України, Голова Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністр України, міністри, інші керівники центральних 
органів виконавчої влади, Голова Служби безпеки України, Генеральний 
прокурор України ті інші.  

До відповідальності за корупційні правопорушення можуть притягатися 
також особи, які надають публічні послуги - аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а 
також експерти. 

Фактично суб’єктом відповідальності є представник влади, іншими 
словами це посадові і службові особи всіх державних органів та органів 
місцевого самоврядування. 

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 
Однією із ключових проблем попередження вчинення корупційних 

правопорушень є створення відповідної системи попереджувальних заходів. Це 
пов’язано як з реформуванням  системи державної служби, так і  врегулювання 
проблеми конфлікту інтересів, прозорості доходів і видатків публічних 
службовців. 

Законодавець створив таку систему запобіжних антикорупційних заходів: 
• Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища 
• Обмеження щодо одержання подарунків 
• Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними 
• Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності 
• Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування 
• Обмеження спільної роботи близьких осіб 
• Фінансовий контроль та декларування доходів 
• Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування 
• Доступ до інформації 
Посадовцям забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, 

просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних 
або фізичних осіб: 

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 
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2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. 
Посадовці можуть приймати подарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, про які зазначено 
вище, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну 
плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна 
вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом 
року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

 
Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на 

подарунки, які: 
1) даруються близькими особами; 
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 
Посадовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської 
та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

Посадовці не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб 
або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким їм особам. 

З метою забезпечення фінансового контролю за доходами та витратами 
всі державні службовці, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним 
агентством. 

Спеціальні норми Закону спрямовані на захист викривачів. 
Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - 

особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є 
достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. 
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під 
захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, 
які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у 
зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, 
правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, 
організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань 
заходи, передбачені Законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві". 

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене 
працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Це 
новий підхід до анонімних повідомлень. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, 
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить 
фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про 
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порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти 
днів від дня його отримання. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про 
порушення вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо 
припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення 
винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак 
кримінального або адміністративного правопорушення також інформує 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Посадові і службові особи державних органів, посадові особи органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних 
підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого 
правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних 
підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо 
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його 
вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 

Існують і деякі інші механізми запобігання і протидії корупції.  
Це може бути заборона на одержання пільг, послуг і майна органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. Державним органам, 
органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, 
юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні 
активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених 
законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України. 

Також до цього механізму віднесено антикорупційну експертизу. З метою 
виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-
правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення 
проводиться антикорупційна експертиза. Обов’язкова антикорупційна 
експертиза здійснюється 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. Міністерство юстиції України 
визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а 
також порядок оприлюднення її результатів. 

Запобіганню корупції також сприяє спеціальна перевірка. 
Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також 
посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується 
Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі 
щодо відомостей, поданих особисто. 
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Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, 
дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про 
юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру 
у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством.  

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та 
ведення затверджуються Національним агентством. 

Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про 
юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру 
у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної 
судової адміністрації України до Національного агентства електронної копії 
рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру 
судових рішень. 

Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному 
веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих 
днів після їх внесення до реєстру. 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про 
фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 
або пов’язаного з корупцією правопорушення: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 
3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; 
4) вид покарання (стягнення); 
5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку; 
6) вид дисциплінарного стягнення. 
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про 

юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру: 
1) назва; 
2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців; 
3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого 

застосовано заходи кримінально-правового характеру; 
4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру. 
Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу 

та не можуть бути обмежені в доступі. 
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Важливим елементом протидії корупції є встановлення вимог щодо 
прозорості та доступу до інформації. 

1. Посадовим і службовим особам суб’єктів владних повноважень 
забороняється: 

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання 
якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі 
інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. 

Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація 
про: 

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним 
та юридичним особам чи одержується від них іншими особами; 

2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших 
виплат з бюджету посадовим і службовим особам органів публічної влади, а 
також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій 
державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом; 

3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних 
прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом; 

4) конфлікт інтересів посадових і службових осіб органів публічної влади,  
та заходи з його врегулювання. 

Існують певні вимоги щодо запобігання корупції в діяльності юридичних 
осіб. 

Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є 
необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у 
діяльності юридичної особи. 

Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують 
регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні 
антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у 
діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема 
для проведення аудиту. 

Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують 
роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, 
зобов’язані: 

1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов’язаних з діяльністю юридичної особи; 

2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи; 

3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення 
корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи; 

4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних 
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або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної 
особи або іншими особами; 

5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 
корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 
засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів. 

В юридичних особах обов’язково має бути затверджено антикорупційну 
програму юридичної особи, якою є комплекс правил, стандартів і процедур 
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної 
особи. 

 
 
 
 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ ТА 
КРИМІНАЛЬНА КОРУПЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

особи, уповноважені на виконання публічних функцій, притягаються до 
• кримінальної,  
• адміністративної,  
• дисциплінарної  та  
• цивільно-правової відповідальності. 

Безпосередньо адміністративна відповідальність за адміністративні 
правопорушення, пов’язані з корупцією встановлена Главою 13-А Кодексу 
України про адміністративні правопорушення - АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ. 

В цій главі знаходиться 6 статей. Зміст основних статей буде 
опрацьований під час практичної частини наших занять. 

Набагато більше корупційних правопорушень представлено в 
Кримінальному кодексі України.  

Корупційними злочинами відповідно до Кримінального кодексу України  
вважаються злочини, передбачені статтями  191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 
417 у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а 
також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-2, 
368-3, 368-4, 369, 369-2 ККУ. Цей перелік наведено у статті 45 ККУ. 

Таких статей в цьому кодексі 19. 
В межах цієї дисципліни ми не будемо розглядати всі зазначені злочини, 

але найбільш «популярні» ситуації будуть розглянуті на практичних заняттях. 
Ці злочини зосереджені у Розділі XVII Кримінального кодексу України -
  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. 



21 
 

Зокрема, в цьому розділі ККУ встановлено відповідальність за злочини, 
які пов’язані із роботою державних службовців: 

• Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 
• Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації 
• Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою 
• Стаття 368-2  Незаконне збагачення 
• Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди службовій особі 
• Стаття 369-2. Зловживання впливом 

Спробуємо дати стислу характеристику деяким статтям. 
Розглянемо статтю 364 ККУ - Зловживання владою або службовим 

становищем. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з 
метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої 
фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи 
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної 
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 
громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 
осіб карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Відповідальність за статтею 364 ККУ передбачена для службових осіб. 
Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням здійснюють функції представників влади, а також обіймають 
постійно чи тимчасово в органах державної влади, посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
функцій. Будь-який державний службовець є представником влади, тому він є 
суб’єктом відповідальності за такий злочин. 

Ще однією умовою настання відповідальності по цій статті є завдання 
істотної шкоди. Істотною шкодою вважається така шкода, яка в сто і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Розмір 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для цієї ситуації) станом на 
1.01.2016 – 689 гривень. Тому істотною шкодою буде лише шкода, яка 
перевищує 68900 гривень. 

Стаття 368 ККУ встановлює кримінальну відповідальність за прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. 
В недалекому минулому це була відповідальність за одержання хабара.  

Під неправомірною вигодою розуміють 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. 
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Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою 
неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи 
третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах 
того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища 
карається  

• штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або  

• арештом на строк від трьох до шести місяців, або  
• позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 

Якщо предметом цього злочину була неправомірна вигода у значному 
розмірі то покарання посилюється і карається позбавленням волі на строк від 
трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 

Якщо ж предметом цього злочину була неправомірна вигода у великому 
розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, 
або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з 
вимаганням неправомірної вигоди, то посадовець може бути покараний  
позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, 
з конфіскацією майна. 

Якщо ж предметом цього злочину була неправомірна вигода в особливо 
великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо 
відповідальне становище, то таке діяння карається позбавленням волі на строк 
від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

Цей злочин має градацію розміру неправомірної вигоду, яку покладено в 
основу покарання. Для зручності покажемо це у таблиці. 

 
 

Неправомірна вигода Розмір (НМДГ) Розмір (гривня)   
За частиною першою статті 
368 

До 100 До 137799 

в значному розмірі (За 
частиною другою статті 
368) 

Від 100 до 200 НМДГ  
137800 - 275599 

у великому розмірі (За 
частиною третьою статті 
368) 

Від 200 до 500 НМДГ  
275600 – 688 999 

в особливо великому 
розмірі (За частиною 
четвертою статті 368) 

Більше 500 НМДГ  
Більше 689000 
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Стаття 368-2 ККУ встановлює кримінальну відповідальність за незаконне 
збагачення. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, 
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача 
нею таких активів будь-якій іншій особі караються позбавленням волі на строк 
до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Це означає, що державний службовець може бути притягнений до 
кримінальної відповідальності, якщо він не зможе довести законність 
отримання грошових коштів або іншого майна на суму, що перевищує одну 
тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить грошові 
кошти, які перевищують 689 000 гривень. 

Така ситуація можлива, коли важко довести факт отримання 
неправомірної вигоди, але в наявності є грошові кошти або інше майно, 
законність походження якого посадова особа не може пояснити. 

Звернемо увагу на статтю 369 ККУ, якою встановлено кримінальну 
відповідальність за  пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди 
службовій особі. Така ситуація є дзеркальною до статті 368 ККУ. Там особа 
отримує неправомірну вигоду, а тут – пропонує або надає її. 

Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі 
неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи 
невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає 
таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої 
їй влади чи службового становища караються штрафом від п’ятисот до семисот 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий 
строк. 

І ще один злочин, який віднесено до корупційних – це стаття 369-2 ККУ - 
зловживання впливом 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка 
пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди 
третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави караються штрафом від двохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 
від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для 
себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за 
надання такої вигоди караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї 
тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

По суті, ця стаття встановлює відповідальність для посередників, які 
погодились вчинити вплив на особу, яка уповноважена на виконання функцій 
держави. 
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Наприклад, знайомий або родич посадовця погодився за грошові кошти 
(неправомірну вигоду) вплинути на державного службовця для прийняття 
необхідного рішення. Тобто гроші передаються не безпосередньо особі, яка 
уповноважена на виконання функцій держави, а його знайомому. В такому разі 
до відповідальності може бути притягнуто і особу, яка передала неправомірну 
вигоду посереднику і самого посередника. 

Щодо дисциплінарної відповідальності необхідно зазначити, що особа, 
яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з 
корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на 
неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави підлягає 
притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом 
порядку. 

Цивільно-правова відповідальність за корупційні правопорушення є 
позадоговірною (або недоговірною). Така відповідальність настає за вчинення 
протиправних дій однією особою щодо іншої за відсутності між ними договору 
або незалежно від наявних між ними договірних відносин. Така 
відповідальність настає за порушення обов'язку, встановленого законом або 
підзаконним актом, і найчастіше виражається у формі відшкодування збитків. 

Але особам, які мають право на пенсію за цим Законом, позбавленим 
спеціальних звань, а також звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за 
умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого 
посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності 
за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, пенсія встановлюється 
на підставах, установлених Законом України  "Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування. 

Розглянемо зміст глави 13-А КУпАП - АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ. 

В статті 172-4 встановлено адміністративну відповідальність за 
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. Нагадаємо, що самі обмеження встановлено у статті 25 Закону 
України «Про засади запобігання корупції» - Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності. 

За порушення таких обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною 
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та 
суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю передбачається накладення штрафу від трьохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 
гривень) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи 
винагороди від роботи за сумісництвом. 

В статті 172-5 встановлено адміністративну відповідальність за 
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне 
за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
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доходів громадян (1700 – 3400 гривень) з конфіскацією такого подарунка. Самі 
правила отримання та неотримання подарунків визначено у статті 24 Закону 
України «Про запобігання корупції» - запобігання одержанню неправомірної 
вигоди або подарунка та поводження з ними. 

За порушення вимог фінансового контролю встановлено адміністративну 
відповідальність у статті 172-6 КУпАП. За несвоєчасне подання без поважних 
причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування передбачено штраф від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 гривень). За 
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані 
встановлено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (1700 – 3400 гривень). За подання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування передбачено накладення штрафу від однієї тисячі до 
двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 
42500 гривень). 

Порядок здійснення фінансового контролю, вимоги та порядок подання 
декларації регламентуються у Розділі 7 Закону України «Про засади 
запобігання корупції» - Фінансовий контроль. 

Адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів встановлено у статті 172-7 КУпАП.  За 
неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 
наявність у неї реального конфлікту інтересів накладається штраф від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 -3400 гривень). 
За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів 
передбачено відповідальність у вигляді штрафу від двохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 6800 гривень). 

Під реальним конфліктом інтересів розуміють суперечність між 
приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень. Питанням врегулювання конфлікту інтересів присвячено Розділі 
5 Закону України «Про засади запобігання корупції» - Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

У статті 172-8 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність  за 
незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з 
виконанням службових повноважень. За незаконне розголошення або 
використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй 
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, передбачається 
накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (1700 – 2550 гривень). 

За невжиття заходів щодо протидії корупції передбачено адміністративну 
відповідальність у статті 172-9 КУпАП. Невжиття передбачених законом 
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заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою 
особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних 
підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення тягне за собою 
накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2125 – 4250 гривень). 

Розглянемо для прикладу декілька ситуацій, пов’язаних із застосуванням 
норм ККУ та КУпАП.  

Для цього необхідно ще раз звернутися до статей 368 та 369 
Кримінального кодексу України. В цих статтях йдеться про відповідальність та 
покарання за: 

1. отримання неправомірної вигоди 
2. пропозицію неправомірної вигоди 

Виникає ситуація, коли одна особа пропонує неправомірну вигоду, а інша 
погоджується її отримати. Наприклад, поліцейський зупинив водія за 
порушення правил дорожнього руху. Водій для того, що уникнути покарання, 
пропонує поліцейському якісь гроші. Його дії підпадають під ознаки статті 369 
– пропозиція неправомірної вигоди. Водій може, навіть, не тільки 
безпосередньо пропонувати гроші, а може лише пообіцяти надати їх після 
вирішення спірної ситуації. 

Стаття 369 передбачає відповідальність як за надання неправомірної 
вигоди, так і за  обіцянку її надати. За такі дії передбачена кримінальна 
відповідальність у вигляді штрафу від 8500 гривень до 12750 гривень, або 
обмеження чи позбавлення волі від 2 до 4 років. Тому, будь-яка особа, яка 
пропонує неправомірну вигоду або просто обіцяє її надати ризикує бути 
притягненою до кримінальної відповідальності. 

Ще більше ризикує і сам поліцейський. Якщо уважно прочитати статтю 
368 Кримінального кодексу, то стає зрозумілим, що кримінальна 
відповідальність настає за прийняття як неправомірної вигоди, так і за 
прийняття лише пропозиції чи обіцянки такої вигоди. За такі дії передбачена 
кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 17000 гривень до 25500 
гривень, або позбавлення волі від 2 до 4 років. 

Звертаємо увагу на те, що в Кримінальному кодексі не встановлено 
якогось мінімального розміру неправомірної вигоди, починаючи з якого може 
наставати кримінальна відповідальність. Відповідальність настає за пропозицію 
неправомірної вигоди чи за отримання неправомірної вигоди незалежно від її 
розміру.  

Схожа стаття знаходиться і в Кодексі про адміністративні 
правопорушення. 

Це стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо 
одержання подарунків. 

В КУпАП встановлено відповідальність за порушення встановлених 
законом обмежень щодо одержання подарунків. 

За такі дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 
3400 гривень з конфіскацією такого подарунка. 
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Необхідно пояснити, які ж обмеження встановлені щодо одержання 
подарунків. 

Таких обмежень не так вже й багато. 
По-перше, забороняється отримувати подарунки особам, уповноваженим 

на виконання функцій держави у зв’язку із здійсненням такими особами 
діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

По-друге, забороняється отримувати подарунки  начальникам від своїх 
підлеглих. 

Необхідно звернути увагу, що відповідальність за порушення обмежень 
щодо одержання подарунків встановлено лише для осіб, які їх отримують. 
Відповідальність для осіб, які пропонують подарунок не передбачена. 

В деяких ситуаціях закон дозволяє отримувати подарунки і особам, 
уповноваженим на виконання функцій держави. 

Посадові особи можуть приймати подарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків 
не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття 
подарунка, одноразово. Нагадаю, що мінімальна заробітна плата зараз – це 1378 
гривень (станом на 1.01.2016 р.).  

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на 
подарунки, які даруються близькими особами. 

Можна навести такі приклади, що підлеглі державні службовці не мають 
право дарувати подарунки особам, які є їх начальниками. Вартість подарунка 
тут значення не має, тому ще це пряма заборона. 

В той же час державні службовці мають право, наприклад, привітати з 
днем народження та подарувати подарунок їхньому колезі, такому ж 
держслужбовцю, але вартість такого подарунка від кожного окремого 
дарувальника не може перевищувати 1378 гривень. Вартість подарунків не 
обмежується лише для близьких осіб. До близьких осіб віднесені, наприклад, 
чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка,  рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 
прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, Такі особи мають можливість дарувати подарунки без 
обмеження їхньої вартості. 

Що ж робити посадовцю в разі надходження пропозиції. Відповідь 
міститься в самому законі. Послідовність складається із 4-х дій. 

Державний службовець у разі надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, 
зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа 

співробітників; 
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника. 
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Якщо державний службовець виявив у своєму службовому приміщенні 
(автомобілі) майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він 
зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово 
повідомити про цей факт свого безпосереднього. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 
подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 
неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або 
керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

Як бачимо, вимоги доволі прості і однозначні. 
Розглянемо ще одну ситуацію із встановленням обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 
Державному службовцю забороняється займатися іншою оплачуваною  

або підприємницькою діяльністю. 
Це означає що посадовцям не можна займатися будь-якою 

підприємницькою діяльністю або виконувати будь-яку роботу  і отримувати за 
це оплату. Ви не можете займатися ремонтними роботами, охороняти якісь 
об’єкти, перевозити вантажі або людей, торгувати і так далі.  

 
Дозволено лише здійснювати: 
• викладацьку діяльність (читати лекції, проводити уроки),  
• наукову діяльність (писати наукові статті),  
• творчу діяльність (співати, танцювати),  
• медичну практику,  
• інструкторську та суддівську практику із спорту. 
Це названі дозволені види оплачуваної діяльності. 
Розглянемо ще питання фінансового контролю та декларування доходів. 
Всі особи, які уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані 

щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію за минулий 
рік за формою, що визначається Національним агентством. Такий порядок буде 
діяти з 2016 року. 

В разі порушення цього обмеження можливими наслідками є 
адміністративні або ж кримінальна відповідальність. 

Адміністративна відповідальність (Стаття 172-6. Порушення вимог 
фінансового контролю) передбачена за несвоєчасне подання декларації. Якщо 
не подав до 1 квітня, то будеш відповідати. За це особа може бути оштрафована 
від 850 до 1700 гривень. 

Кримінальна відповідальність (Стаття 366-1. Декларування недостовірної 
інформації) застосовується за подання суб’єктом декларування завідомо 
недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом 
декларування зазначеної декларації.  

Подання посадовцем завідомо недостовірних відомостей у декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої законом 
України "Про запобігання корупції", або умисне неподання державним 
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службовцем зазначеної декларації караються штрафом від двох тисяч п’ятисот 
до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, 
або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого 
об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості 
відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат. 
На 1 січня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати становить 1378 
гривень. Тому кримінальна відповідальність настає лише в  тому разі, якщо 
державний службовець умисно внесе до декларацію недостовірні відомості у 
розмірі 344 тисячі 500 гривень. Якщо розбіжність буде меншою, то посадовця 
буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею частиною 
четвертою статті 172-6 КУпАП. 

Це означає, що ви повинні умисно не подати декларацію, або умисно не 
внести в цю декларацію відомості, які мають там бути. Якщо дії вчинені 
умисно, то це означає, що особа усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяльності). Тобто ви розуміли, що ви це не 
зазначаєте в декларації цілком свідомо. 

Кримінальна відповідальність передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Ми розглянули основні ситуації, які містять корупційні ризики. Але це не 
вичерпує  можливість настання й інших ситуацій. Тому вам бажано самостійно 
прочитати відповідні статті як закону «Про запобігання корупції», так і 
Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. 
 
 
 
 
5. ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАПОБІЖНИК 
 
 

Етичні норми Закону України «Про державну службу» встановлюють 
наступні вимоги до державних службовців: 

1) Правила етичної поведінки повинні обов’язково міститися в Правилах 
внутрішнього службового розпорядку державного органу (ст. 47).  

2) Дотримання правил етичної поведінки – обов’язок кожного державного 
службовця (ст.8).  

3) За порушення правил етичної поведінки застосовується дисциплінарне 
стягнення – попередження про неповну службову відповідність  (ст. 66).  



30 
 

4) Дотримання правил етичної поведінки обов’язково враховується при 
проведенні щорічного оцінювання. 

Загальні правила етичної поведінки державних cлужбовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, затверджені наказом Нацдержслужби від 
05.08.2016 № 158 та є обов’язковими до виконання усіма посадовцями з 
27.09.2016 року. 

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого 
самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка 
про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи 
посадової особи місцевого самоврядування.  

Поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до державної служби та 
служби в органах місцевого самоврядування.  

Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування ґрунтується на принципах державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування, визначених Законами України «Про 
державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування», а 
також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом 
України «Про запобігання корупції».  

Дотримання державними службовцями вимог цих Загальних правил 
враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової 
діяльності.  

Керівники державних органів чи їх структурних підрозділів у разі 
виявлення чи отримання повідомлення про порушення Загальних правил в 
межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів 
щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та 
притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках 
виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також 
поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.  

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є 
обов’язковими для виконання всіма державними службовцями та посадовими 
особами місцевого самоврядування на відповідній території.  

Державні службовці повинні сумлінно, компетентно, результативно і 
відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а 
також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої 
дії та рішення.  

Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків 
зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм 
поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої 
культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, 
підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних 
інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, 
не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.  
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Державні службовці повинні запобігати виникненню конфліктів у 
стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.  

Державні службовці зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки 
чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші 
погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до 
окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.  

Державні службовці повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і 
навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій 
професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової 
діяльності.  

Державні службовці мають дбати про авторитет державної служби і 
служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію 
державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає 
дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення 
високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.  

Державні службовці мають шанувати народні звичаї і національні 
традиції.  

Державні службовці зобов’язані з повагою ставитися до державних 
символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх 
посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.  

Одяг державних службовців повинен бути офіційно-ділового стилю і 
відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.  

Важливо, щоб державний службовець не лише розумів закономірності 
соціально-економічних процесів, міг працювати з інформацією, прогнозувати 
результати діяльності свого підрозділу, вмів працювати з людьми, а і мав 
відповідний зовнішній вигляд.  

Діловий костюм державного службовця дає змогу не тільки успішно 
виконувати свої робочі функції, а і встановлювати відносини з людьми, 
позитивно впливати на них. Зовнішній вигляд державних службовців свідчить 
про рівень їх ділової культури, надає їм упевненості у собі, відображається на 
кар'єрному зростанні.  

Під час вибору одягу слід бути обізнаним з дрес-кодом (правилами 
вибору вбрання з урахуванням певної ситуації) і вміло використовувати його. 
Діловий одяг державного службовця передбачає певні обмеження щодо його 
вибору та конкретних деталей гардеробу.  

Державним службовцям повинен бути притаманний стриманий діловий 
стиль одягу,який надає авторитетності і свідчить про компетентність 
працівника. Такий стиль викликає повагу, довіру, дає змогу контролювати 
партнерів і тримати дистанцію. Костюм державного службовця повинен 
створювати враження наявності смаку та бути стильним, він не повинен бути 
надто яскравим чи зухвалим.  

Під час вибору одягу слід ураховувати особливості фігури людини (зріст, 
поставу, повноту), колір шкіри, очей, волосся, а також вік. Не обов'язково 
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дотримуватися модних віянь, слід знайти свій індивідуальний стиль, який потім 
може варіюватися відповідно до змін моди.  

Елегантність одягу також досягається шляхом поєднання кольорів 
(стилісти радять поєднувати їх не більше двох). Діловому вбранню державного 
службовця притаманні традиційні забарвлення, які можна назвати класичними: 
темно-синій, сірий, бежевий, темно-коричневий, оливковий, кремовий, колір 
слонової кістки. Перевага надається синьому і сірому кольорам, їх темним 
відтінкам у холодну пору року та світлим, пастельним - у теплу. Така кольорова 
гама найбільше сприяє продуктивності ділових стосунків. Чорний колір 
вбрання доречний під час урочистих та жалобних заходів.  

Основні вимоги до одягу — акуратність, стриманість і охайність. Костюм 
повинен бути завжди добре випрасуваний, сорочка, блуза - свіжою, взуття - 
начищене і без збитих підборів. Одяг повинен відповідати місцю, часу і 
характеру діяльності державного службовця. Краще вдягатися просто, ніж з 
претензією. Варто уникати авангардних напрямів і "писку моди".  

Сумлінність у роботі, шанобливе ставлення до громадян, дотримання 
високої культури спілкування та етикету, належний зовнішній 
вигляд є важливими складовими поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави під час виконання службових обов'язків, з урахуванням яких 
громадськість оцінює доброчесність, неупередженість та ефективність 
діяльності державної служби взагалі і кожного державного службовця зокрема.  

Державні службовці повинні поважати приватне життя інших осіб.  
Використання службового становища 
Державний службовець повинен використовувати своє службове 

становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень 
керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених 
законами України.  

Державному службовцю заборонено у будь-який спосіб використовувати 
своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників 
бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та 
заходах, що організовуються політичними партіями.  

Державним службовцям забороняється використовувати свої 
повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах 
чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі 
використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою 
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.  

 
Використання ресурсів держави 
Державні службовці мають право використовувати ресурси держави 

(рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, 
інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах 
посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах 
повноважень, передбачених законами України.  
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При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці 
зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну 
власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи 
надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та 
використання державного чи комунального майна або коштів у приватних 
інтересах.  

Робочий час державного службовця має використовуватись для 
виконання своїх посадових обов’язків.  

Державні службовці:  
• зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не 

завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.  
• під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

зобов’язані діяти відповідно в державних інтересах чи інтересах територіальної 
громади.  

• не повинні допускати, у тому числі поза державною службою або 
службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть 
зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно 
вплинути на репутацію державного службовця або посадової особи місцевого 
самоврядування.  

Використання інформації 
Державним службовцям забороняється розголошувати персональні дані 

фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, 
режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про 
інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної 
інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.  

Якщо державним службовцям стало відомо про загрозу чи факти 
неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом вони повинні 
негайно повідомити про це безпосереднього керівника.  
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