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• Корупція– це використання особою, наданих їй 
службових повноважень та пов’язаних із цим 
можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди. 

• Основним антикорупційним нормативно-
правовим актом в Україні є Закон України "Про 
засади запобігання і протидії корупції".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17


Суб’єкти відповідальності 

• За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, 
притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової
та дисциплінарної відповідальності в установленому законом 
порядку.
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Ознаками корупційних діянь є:

• безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи
іншим охоронюваним законом інтересам держави;

• - наявністьу особи умислу на вчинення дій
(бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду 
охоронюваним законом інтересам держави;

• - використання особою свого становища всупереч
інтересам держави;

• - корислива мета або інша зацікавленість особи;
• - незаконне одержання особою благ (матеріальних

та нематеріальних), послуг, переваг.



Види корупції:
• Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди 

(хабара) за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара.

• Розкрадання: умисне незаконне обернення певним способом чужого 
майна на свою користь або користь інших осіб

• Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману 
приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди 
третьої сторони;

• Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити 
гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;

• Зловживання: зловживання владою або посадовим становищем, що 
вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів;

• Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, 
переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, 
родичам, ін.

• Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових 
обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах



Заходи , що спрямовані на 
запобігання і протидію корупції
• Обмеження щодо використання службового становища

• Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності

• Обмеження щодо одержання подарунків
• Обмеження щодо роботи близьких осіб

• Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або
припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування

• Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань
фінансового характеру



• Соціологічні дослідження 2019р. засвідчують 
незадоволення громадян та підприємців тим, що ніхто 
чітко не пояснює, які саме документи потрібні для 
вирішення справи і тому змушені по кілька разів 
відвідувати відповідний орган та вдаватися до 
корупційних діянь. Зокрема на це найбільше нарікають 
підприємці з числа тих, які зверталися за послугами ( 
57,6%) , а також (48,7%) опитанного населення , які 
зверталися за послугами.

• Це говорить про малу інформованість громадян у справах 
вирішення їхніх проблем , а також місцевого менталітету 
про вирішення проблем коротким шляхом.



З метою мінімізації корупційних
ризиків варто: 

• 1. Розміщувати в приміщеннях органів місцевого самоврядування, 
призначених для особистого прийому приватних осіб, інформацію, 
необхідну для звернення особи до органу без сторонньої допомоги
(інформаційні стенди зі зразками документів, довідковими
телефонами, годинами прийому, порядком і розмірами оплати послуг
тощо). 

• 2. Запровадити консультаційні кабінети та телефонну службу 
підтримки і надання довідок із допомогою телефонного зв’язку. 

• 3. Забезпечувати функціонування веб-сторінок, інших електронних
ресурсів органів, де має надаватися уся інформація щодо діяльності та 
повноважень органу місцевого самоврядування та адміністративних
послуг.



Статистика (2019)







Щоб знизити рівень корупції в Україні у 2020 році
міжнародна організація Transparency 
International рекомендує

• сформувати незалежну та професійну судову владу,

• забезпечити незалежність та спроможність органів
антикорупційної сфери,

• позбавити СБУ повноважень у сфері протидії
економічним і корупційним злочинам,

• підвищити ефективність систем запобігання
політичної корупції,

• запустити відкритий та підзвітний процес
приватизації держмайна.




