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ВСТУП

Прийняття Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року 
зумовлює посилення заходів щодо протидії корупції, хабар-
ництву, конфлікту інтересів, а також будь-яких їх проявів у ді-
яльності закладу вищої освіти. Утвердження антикорупційних 
принципів, правил академічної доброчесності в Національному 
університету «Острозька академія» має на меті формування ака-
демічних цінностей, розвитку інноваційного освітнього серед-
овища, високої академічної культури та попередження проявів 
корупції, прихованого чи реального конфлікту інтересів під час 
освітнього процесу.

Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтере-
сами та державними обов’язками службових осіб, так само як і 
порушення встановлених чинним антикорупційним законодав-
ством заборон та обмежень, стає джерелом корупції.

Усупереч поширеній думці про те, що корупція – це ознака 
сучасної України, зазначимо, що скоріш вона є наслідком соці-
алістичної системи господарювання і радянської бюрократичної 
системи, характерними рисами яких були дефіцит товарів і по-
слуг, тіньове підприємництво, протекціонізм.

Проте досвід багатьох зарубіжних держав (зокрема, латвії, 
Грузії, Польщі, Португалії, швеції, Сінгапуру, Гонконгу) демон-
струє, що рівень корупції навіть в тих державах, де він був над-
звичайно високим, може бути знижено до мінімального рівня за-
вдяки рішучому запроваджен ню комплексних антикорупційних 
заходів.

Кримінальний кодекс не обмежує корупційні кримінальні 
правопорушення лише одержанням неправо мірної вигоди і вод-
ночас прямо не виділяє корупційні кримінальні правопорушення 
із кримінальних правопорушень про ти порядку здійснення служ-
бової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг. Для з’ясування того, які саме з них є коруп-
ційними, слід звернутися до визначення поняття корупційного 
правопорушення, яке міститься у ст. 1 Закону «Про запобіган-

ня корупції». Отже, діяння визнається корупційним правопору-
шенням, якщо воно:

1) є умисним;
2) містить ознаки корупції;
3) вчинене певним суб’єктом – особою, зазначеною у ст. 3 

цього За кону;
4) за нього законом установлена юридична відповідальність 

певного виду, зокрема кримінальна, дисциплінарна та/або ци-
вільно-правова.

Нормативно-правова база
• Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної ради 

України (ВВр), 2001, № 25-26, ст.131)
• Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відо-

мості Верховної ради Української ПСП (ВВр) 1984, додаток до 
№ 51, ст.1122)

• Закон України «Про запобігання корупції» (Відомості Вер-
ховної ради України (ВВр), 2014, № 49, ст.2056)

• Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної ради 
України (ВВр), 2017, № 38-39, ст. 380)

• Кодекс академічної доброчесності НаУОА (Затверджено 
Вченою радою НаУОА протокол № 9 від 27 жовтня 2017 року)

Рекомендуємо прочитати
• Микола Гоголь «ревізор».
• Григорій Квітка-Основ’яненко «Мертвецький Великдень».
• Олександр Сухово-Кобилін «Діло».
• еміль Золя «Марсельські таємниці».
• Віктор Пєлєвін «Священна книга оборотня».
• Натан Дубовицький «Околонуля».

Радимо подивитись
• Серпіко (СшА, італія, 1973, режисер Сідні люмет).
• Принц міста (СшА, 1981, режисер Сідні люмет).
• Вердикт за гроші (СшА, 2003, режисер Гері фледер).
• Слава судді! (Гонконг, 1994, режисер Д. Вонг).
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ЗАГАЛьНІ ПОЛОжЕННЯ

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії ко-
рупції (далі – Методичні рекомендації) розроблені для закладів 
освіти всіх рівнів. З метою попередження корупційних проявів, 
сприяння академічній доброчесності, недопущення конфлікту 
інтересів у діяльності учасників освітнього процесу (науково-
педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших працівників) 
Національного університету «Острозька академія» підготовлено 
добірку витягів з нормативно-правових актів щодо запобігання 
та боротьби з корупцією та її проявами.

 Методичні рекомендації не містять нових правових норм 
щодо прав, свобод та законних інтересів громадян, підприємств, 
установ та організацій і не можуть використовуватись для визна-
чення їх зобов’язань перед державою.

Методичні рекомендації розроблені з метою надання допо-
моги в організації та здійсненні заходів з питань запобігання та 
протидії корупції керівникам структурних підрозділів НаУ «Ост-
розька академія», науково-педагогічним працівникам, здобува-
чам освіти.

 Нормативно-правову основу з питань запобігання та проти-
дії корупції складають Конституція України, Закони України 
«Про запобігання корупції», Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України 
«Про освіту». локальними нормативно-правовими актами є Ста-
тут НаУОА, Кодекс академічної доброчесності НаУОА.

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  
ТА КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУшЕНь

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки ко-
рупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 За-
кону України «Про запобігання корупції», за яке законом вста-
новлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність;

Корупція – використання особою, зазначеною у частині пер-
шій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 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 або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання не-
правомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 
цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного викорис-
тання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей;

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не міс-
тить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України 
«Про запобігання корупції»вимоги, заборони та обмеження, вчи-
нене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 
за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дис-
циплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
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Додатки 

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

(Витяг)

цей Закон визначає правові та організаційні засади функціо-
нування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 
застосування превентивних антикорупційних механізмів, прави-
ла щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Розділ I 
ЗАГАЛьНІ ПОЛОжЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в тако-

му значенні:
антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в норма-

тивно-правових актах, проектах нормативно-правових актів по-
ложень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопору-
шень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або 
правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі 
через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на робо-
ту, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних 
стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх ви-
конанням;

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 цього Закону (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;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки ко-
рупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 
цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисци-
плінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині пер-
шій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомір-
ної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, за-
значеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу 
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю осо-
бу до протиправного використання наданих їй службових повно-
важень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, пере-
ваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 
нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропо-
нують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приват-
ного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи пред-
ставницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність 
чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплат-
но або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
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правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не міс-
тить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом ви-
моги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною учас-
тині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено 
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-
правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий ін-
терес 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, релігій-
них чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими повно-
важеннями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час ви-
конання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 
– органи прокуратури, Національної поліції, Національне анти-
корупційне бюро України, Національне агентство з питань запо-
бігання корупції;

суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, 
які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

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;

виборні особи – Президент України, народні депутати Украї-
ни, депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, депу-
тати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, ре-

гулюються Конституцією України, міжнародними договорами, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною радою України, 
цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання 
іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної ради України, його 

Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Пер-
ший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри Укра-
їни, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх 
заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний проку-
рор України, Голова Національного банку України, Голова та інші 
члени рахункової палати, Уповноважений Верховної ради Украї-
ни з прав людини, Голова Верховної ради Автономної республіки 
Крим, Голова ради міністрів Автономної республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної ради Авто-
номної республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищ-
ні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого са-
моврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
та інших утворених відповідно до законів військових формувань, 
крім військовослужбовців строкової військової служби;

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, 
члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, 
заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також 
інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під 
час виконання ними цих функцій);
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д) особи рядового і начальницького складу державної кри-
мінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи началь-
ницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, На-
ціонального антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служ-
би безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової 
охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, цен-
трального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізацію державної податкової політики та державної полі-
тики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання 
корупції; 

ж) члени центральної виборчої комісії;
з) поліцейські;
и) посадові та службові особи інших державних органів, орга-

нів влади Автономної республіки Крим;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не за-
значені у пункті 1 частини першої цієї статті;

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими осо-
бами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги 
(аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні 
керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, 
третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші осо-
би, визначені законом);

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміні-
стративно-господарських обов’язків, або спеціально уповнова-
жені на виконання таких обов’язків у юридичних особах при-
ватного права незалежно від організаційно-правової форми, а 
також інші особи, які не є службовими особами та які ви-
конують роботу або надають послуги відповідно до договору з 
підприємством, установою, організацією, – у випадках, перед-
бачених цим Законом.

Розділ III 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ  

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання 
корупції

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені пред-
ставники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобіган-
ня корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 
конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфе-
рі протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи 
іншим представникам органу, підприємства, установи чи органі-
зації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників 
яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів 
влади Автономної республіки Крим, органів місцевого самовря-
дування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ 
до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запо-
бігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикоруп-
ційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нор-
мативно-правових актів, подавати за результатами експертизи 
пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних 
органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах 
з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціати-
ви щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, 
що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 
наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 
запобігання корупції;
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8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів 
у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких 
форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запо-
бігання корупції.

2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не 
може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно 
компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання 
корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така 
інформація надається в порядку, встановленому законом.

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових ак-
тів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам 
господарювання, а також делегування повноважень державних 
органів, органів влади Автономної республіки Крим або органів 
місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення 
розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів не-
відкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх роз-
гляду з метою прийняття.

4. Державні органи, органи влади Автономної республіки 
Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результа-
ти громадського обговорення законопроектів та проектів інших 
нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою 
цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

Розділ IV 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ  

З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУшЕННЯМ

Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повно-
важень чи свого становища

1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, 
забороняється використовувати свої службові повноваження або 
своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержан-
ня неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або 
кошти в приватних інтересах.

Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 

цього Закону, 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, по-
в’я за ної із виконанням функцій держави або місцевого самовря-
дуван ня; 

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої 
особи.

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 
цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, 
передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість та-
ких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, 
встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукуп-
на 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 яко-
му прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості пода-
рунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послу-

ги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 

1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, 
Автономній республіці Крим, територіальній громаді, держав-
ним або комунальним підприємствам, установам чи організаці-
ям, є відповідно державною або комунальною власністю і пере-
даються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 час-
тини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона 
чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що 
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прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсю-
джуються положеннястатті 67 цього Закону.

Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 
подарунка та поводження з ними

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі над-
ходження 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 безпосередньо-

го керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, 
підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції.

2. якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо вико-
ристання службового становища та щодо одержання подарунків, 
виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, 
що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона 
зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, 
письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керів-
ника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 
організації.

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.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, 
або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підпри-
ємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може 
бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа 

та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника від-
повідного органу, підприємства, установи, організації у разі його 
відсутності.

3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи ви-
явлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одер-
жання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною 
другою статті 23 цього Закону.

5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 час-
тини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості 
одержання нею подарунка, вона має право письмово звернути-
ся для одержання консультації з цього питання до територіаль-
ного органу Національного агентства, який надає відповідне 
роз’яснення.

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з ін-
шими видами діяльності

1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цьо-
го Закону, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової 
і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суд-
дівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, 
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контр-
ольних органів, наглядової ради підприємства або організації, 
що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 
здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що 
належать державі чи територіальній громаді, та представляють 
інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостереж-
ній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше 
не передбаченоКонституцією або законами України.

2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не 
поширюються на депутатів Верховної ради Автономної респу-
бліки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють 
свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів 
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Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юсти-
ції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, по в’я-
заної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини пер-
шої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином при-
пинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 
укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини 
у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами при-
ватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо осо-
би, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до 
дня припинення виконання функцій держави або місцевого само-
врядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 
підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності 
цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх 
інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням 
службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 
представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в 
тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, 
підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працю-
вали на момент припинення зазначеної діяльності.

2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї 
статті обмеження щодо укладення трудового договору (контрак-
ту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з по-
рушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть 
бути визнані недійсними.

У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою 
цієї статті, Національне агентство звертається до суду для при-

пинення трудового договору (контракту), визнання правочину 
недійсним.

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб
1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 части-

ни першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому під-
порядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими 
у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у під-
пунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього За-
кону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в 
якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близь-
ких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поши-
рюються на:

1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у 

зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, 

що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги части-

ни першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вжива-
ють заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний 
строк.

якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, 
відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту 
виникнення обставин підлягають переведенню в установленому 
порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває 
у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
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КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ  
ПРАВОПОРУшЕННЯ

(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984,  
додаток до № 51, ст.1122)

(Витяг)

Глава 13А
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУшЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та су-
міщення з іншими видами діяльності

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо за-
йняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової 
та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструктор-
ської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю –

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагоро-
ди від роботи за сумісництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо 
входження до складу правління, інших виконавчих чи контроль-
них органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що 
має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здій-
снює функції з управління акціями (частками, паями), що нале-
жать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси 
держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), 
ревізійній комісії господарської організації), –

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
отриманого доходу від такої діяльності.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені осо-
бою, яку протягом року було піддано адміністративному стяг-
ненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьми-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіска-
цією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 
на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, за-
значені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної ради 
Автономної республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, 
які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постій-
ній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють 
у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів 
і присяжних.

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого 
подарунка.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за порушення, передбачене части-
ною першою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскаці-
єю такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю строком на один 
рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, за-
значені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції».

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю
Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на ви-

конання функцій держави або місцевого самоврядування, –
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тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві 
зміни у майновому стані –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені осо-
бою, яку протягом року було піддано адміністративному стяг-
ненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією до-
ходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні по-
сади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які 
відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування.

Стаття 1727. Порушення вимог щодо запобігання та врегу-
лювання конфлікту інтересів

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та 
порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального кон-
флікту інтересів –

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьох-
сот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені осо-
бою, яку протягом року було піддано адміністративному стяг-
ненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до вось-
мисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбав-

ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю строком на один рік.

Примітка.
1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запо-
бігання корупції».

2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розу-
міти суперечність між приватним інтересом особи та її служ-
бовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повно-
важень.

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала 
відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб 
особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку 
з виконанням службових повноважень, –

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, за-
значені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», а також особи, зазначені в частині другій 
статті 17 Закону України «Про запобігання впливу корупційних 
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи служ-

бовою 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. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосу-
вання заходів адміністративного стягнення, –
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тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до 
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також 
особи, зазначені в частині третій статті 17 Закону України «Про 
запобігання впливу корупційних правопорушень на результати 
офіційних спортивних змагань».

Стаття 17291. Порушення заборони розміщення ставок на 
спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним зма-
ганням

Порушення заборони розміщення ставок на спорт заінтере со-
ваними сторонами офіційного спортивного змагання, в якому во ни 
беруть участь, з одержанням за це неправомірної вигоди в роз мірі, 
що не перевищує двадцяти мінімальних заробітних плат, –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією гро-
шей, одержаних внаслідок адміністративного правопорушення. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за порушення, передбачене части-
ною першою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією гро-
шей, одержаних внаслідок адміністративного правопорушення, 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, за-
значені в частині другій статті 17 Закону України «Про запобі-
гання впливу корупційних правопорушень на результати офіцій-
них спортивних змагань».

КРИМІНАЛьНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001,  
№ 2526, ст.131)

(Витяг)

Розділ XV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ  

ОРГАНІВ ДЕРжАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи ор-
ганізації

1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, уста-
нови чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка 
працює на користь підприємства, установи чи організації, надати 
йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, а так само надан-
ня такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-
яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, 
яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в 
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в 
інтересах третьої особи –

караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими робо-
тами на строк до ста годин, або виправними роботами на строк 
до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб, –

караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста до двохсот годин, або виправними ро-
ботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівни-
ком підприємства, установи чи організації, який не є службовою 
особою, або особою, яка працює на користь підприємства, уста-
нови чи організації, неправомірної вигоди, а так само прохання 
надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи 
невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке за-
ймає працівник на підприємстві, в установі чи організації, або у 
зв’язку з діяльністю особи на користь підприємства, установи чи 
організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку 
вигоду, або в інтересах третьої особи –

караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені по-
вторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з 
вимаганням неправомірної вигоди, –

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, 
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк.

5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправо-
мірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності за 
злочини, передбачені статтями 354, 3683, 3684, 369, 3692 цього 
Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправо-
мірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації 
про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом 
наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила 
про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю 
злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду 
або прийняла її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення 
не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка чи надання 
неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до осіб, ви-
значених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Примітка. 1.  Під особою, яка працює на користь підприєм-
ства, установи, організації, слід розуміти особу, яка виконує ро-
боту або надає послугу відповідно до договору з таким підпри-
ємством, установою, організацією.

2. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти 
грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, не-
матеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 
негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи 
одержують без законних на те підстав.

3. Під пропозицією у статтях 354, 368, 3683-370 слід розуміти 
висловлення працівнику підприємства, установи чи організації, 
особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру 
про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою – висловлен-
ня такого наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання 
неправомірної вигоди.

4. Повторним у статтях 354, 368, 3683, 3684 і 369 цього Ко-
дексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених зазначеними статтями.

5. У статтях 354, 368, 3683 і 3684 цього Кодексу під вимаган-
ням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання 
неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності 
з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 
службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну 
вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена на-
дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим на-
слідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Розділ XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУжБОВОЇ ДІЯЛьНОСТІ 

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою

1. 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 та-
кою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
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надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-
якої дії з використанням наданої їй влади чи службового стано-
вища –

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неопо-
датковуваних 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 по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предме-
том якого була неправомірна вигода у значному розмірі, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї 
статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому 
розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідаль-
не становище, або за попередньою змовою групою осіб, або по-
вторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або тре-
тьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в 
особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне становище, –

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадця-
ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією 
майна.

Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі 
вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподат-
ковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – така, 
що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний міні-
мум доходів громадян, в особливо великому розмірі – така, що 
у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне станови-
ще, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, за-
значені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади 
яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну служ-
бу» віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, 
судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 
примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структур-
них підрозділів та одиниць.

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне 
становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабі-
нету Міністрів України, перші заступники та заступники міні-
стрів, народні депутати України, Уповноважений Верховної ради 
України з прав людини, Директор Національного антикорупцій-
ного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший 
заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, 
його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова 
Верховного Суду України, його перший заступник, заступники 
та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізова-
них судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, 
Голова Національного банку України, його перший заступник та 
заступники, Секретар ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, його перший заступник та заступники;

2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України 
«Про державну службу» віднесені до першої та другої категорій;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої 
та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування. 

Стаття 3682. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у власність активів у 
значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтвер-
джено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій 
іншій особі –
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караються позбавленням волі на строк до двох років з позбав-
ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає від-
повідальне становище, –

караються  позбавленням волі на строк від двох до п’яти років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчи-
нені службовою особою, яка займає особливо відповідальне 
становище , –

караються 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.

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені 
у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запо-
бігання корупції».

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються 
грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо 
їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення 
будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності 
або право користування на активи, а також надання іншій особі 
грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів. 

Стаття 3683. Підкуп службової особи юридичної особи при-
ватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми 
надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само на-
дання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначе-
ною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням 
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб чи організованою групою, –

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службо-
вою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи 
третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням 
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи -

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або виправними ро-
ботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбав-
ленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох 
років.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені по-
вторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з 
вимаганням неправомірної вигоди, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, ін-

шій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою 
місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг екс-
перта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена 
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трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих 
функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а 
так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинен-
ня особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність 
з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто 
пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої 
особи –

караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою 
групою осіб чи організованою групою, –

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, 
нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або ін-
шою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з 
наданням публічних послуг, а також незалежним посередником 
чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів не-
правомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або 
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтер-
есах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтер-
есах третьої особи –

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк 
до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти 
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені по-
вторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з 
вимаганням неправомірної вигоди, –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 
вигоди службовій особі

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або тре-
тій 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 осо-
би будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового 
становища –

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі 
на той самий строк.

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені 
повторно, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести ро-
ків із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї 
статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, 
яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою 
змовою групою осіб, –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми 
років з конфіскацією майна або без такої.

4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою 
цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій осо-
бі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені 
організованою групою осіб чи її учасником, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти ро-
ків з конфіскацією майна або без такої.
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Стаття 3692. Зловживання впливом
1. 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 рі-
шення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, –

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 
від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох 
років.

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправо-
мірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття 
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держа-
ви, 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 по-
збавленням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомір-
ної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рі-
шення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 
поєднане з вимаганням такої вигоди, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми ро-
ків з конфіскацією майна.

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави, є особи, визначені в статті 4 Закону України «Про запо-
бігання корупції».

Стаття 370. Провокація підкупу
1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурен-

ня особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної 
вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої 
вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одер-
жав таку вигоду, –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або по-
збавленням волі на строк від двох до п’яти років, та зі штрафом 

від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохорон-
них органів, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років 
та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Суб’єкти злочинів у сфері службової діяльності 
(Коментар до ст. 364 КК України)

Загальне поняття службової особи дано у п. 1 примітки до ст. 
364. КК визнає пев них осіб службовими незалежно від сфери їх 
діяльності. Такими можуть бути визнані особи, які займають від-
повідні посади чи виконують відповідні функції в органах дер-
жавної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 
підприємствах, в уста новах і організаціях, підприємствах приват-
ної чи колективної форм власності (у т. ч. спільних, кооператив-
них та інших підприємствах) тощо.

Представники влади – це, зокрема, працівники державних 
органів та їх апарату, які наділені правом у межах своєї компе-
тенції ставити вимоги, а також приймати рі шення, обов’язкові 
для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від 
їх відомчої належності чи підлеглості. До представників влади 
належать, зокрема, народні депутати України, депутати Верхо-
вної ради Автономної республіки Крим, депутати місцевих рад, 
судді, прокурори, слідчі, оперативний склад СБУ, працівники мі-
ліції і податкової міліції, інспектори державних інспекцій, лісни-
чі, військові ко менданти та інші.

Організаційно-розпорядчі обов’язки – це обов’язки по здій-
сненню керівництва га луззю промисловості, трудовим колекти-
вом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих праців-
ників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно 
від фор ми власності. Такі функції, зокрема, виконують керівники 
міністерств, інших централь них органів виконавчої влади, дер-
жавних, колективних чи приватних підприємств, установ та ор-
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ганізацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (на-
чальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), 
їх заступники, особи, які керу ють ділянками робіт (майстри, ви-
конроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов’язки – це обов’язки по 
управлінню або роз порядженню державним, колективним чи 
приватним майном (установлення порядку його зберігання, пе-
реробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями 
то що). Такі повноваження у тому чи іншому обсязі є у начальни-
ків планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і 
служб, завідуючих складами, мага зинами, майстернями, ательє, 
їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізо-
рів та контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона виконує відпо-
відні функції чи обов’язки постійно, а й тоді, коли вона робить 
це тимчасово або за спеціальним повно важенням за умови, що 
зазначені функції чи обов’язки покладені на неї у встановлено му 
законом порядку правомочним органом або правомочною служ-
бовою особою.

Зайняття певної посади або доручення тимчасово виконувати 
відповідні обов’язки повинно бути оформлено відповідним рі-
шенням (наказом, розпорядженням, постано вою тощо).

Не вважаються службовими особами працівники підпри-
ємств, установ і організа цій, які виконують професійні (адвокат, 
лікар, вчитель, викладач тощо), виробничі (на приклад, водій) 
або технічні (друкарка, технічний секретар, охоронник, провід-
ник ва гонів тощо) функції. Такі працівники можуть визнаватися 
службовими особами лише за умови, що поряд з цими функціями 
вони виконують організаційно-розпорядчі або ад міністративно-
господарські обов’язки.

Громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності може бути 
визнаний службовою особою, а значить і суб’єктом злочинів у 
сфері службової діяльності лише тоді, коли у нього реально ви-
никає можливість виконання вказаних у п. 1 примітки до ст. 364 
обов’язків. А це можливо у випадку, коли такий громадянин на 
умовах трудового дого вору наймає працівників для сприяння 

йому у здійсненні підприємницької діяльності. За таких обставин 
він набуває організаційно-розпорядчих повноважень стосовно 
на йманих працівників (право ставити перед ними певні завдан-
ня, визначати розмір заро бітної плати, розпорядок робочого дня, 
застосовувати дисциплінарні стягнення тощо). Зазначене не по-
ширюється на випадки, коли сприяння громадянину – суб’єкту 
підпри ємницької діяльності здійснюється на умовах цивільно-
правового договору підряду, а не трудового договору.

Власника приватного підприємства, який не має найманих 
працівників, не можна визнати службовою особою, оскільки 
функціями службової особи не може охоплюва тись керівництво 
самим собою чи своїм власним майном.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Укра-
їни. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. 
Хавронюка.- К.: Атіка, 2005. – С. 847-848. 
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НАЦІОНАЛьНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНь ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103,  

код ЄДрПОУ 40381452

РІшЕННЯ

29.09.2017                                                                   №839

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
(Витяг)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛьНА ЧАСТИНА

1.1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

1.1.1. Загальні положення про конфлікт інтересів.

Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання  
та врегулювання конфлікту інтересів, насамперед, необхідно 
з’ясувати сутність ключового терміну – конфлікт інтересів.

Слід звернути увагу, що на відміну від попереднього Закону 
України «Про засади запобігання та протидії корупції», в якому 
надавалось загальне визначення конфлікту інтересів, чинний За-
кон виділив два його види:

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приват-
ного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи пред-
ставницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність 

чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (аб-
зац дев’ятий частини першої статті 1 Закону);

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими повно-
важеннями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень. (абзац тринадцятий частини 
першої статті 1 Закону).

Тобто складовими конфлікту інтересів (реального, потенцій-
ного) є:

приватний інтерес (будь-який майновий чи немайновий), 
службові/ представницькі повноваження (безпосередні та загаль-
нослужбові), а співвідношення вказаних складових спричиняє 
виникнення:

реального конфлікту інтересів – приватний інтерес супер-
ечить службовим/представницьким повноваженням, що впливає 
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повно-
важень;

потенційного конфлікту інтересів – у сфері службових/ пред-
ставницьких повноважень наявний приватний інтерес, що може 
за настанні певних обставин у майбутньому вплинути на об’єк-
тивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення 
чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.1.2. Алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї кон-
флікту інтересів.

Закон зобов’язує вживати заходів щодо недопущення виник-
нення реального, потенційного конфлікту інтересів.

З моменту, коли особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини пер-
шої статті 3 Закону, дізналися чи повинні були дізнатися про на-
явність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, 
вони зобов’язані повідомити не пізніше наступного робочого дня 
безпосереднього керівника, а якщо особа перебуває на посаді, яка 
не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в 
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колегіальному органі – Національне агентство чи інший визна-
чений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 
повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

1.1.3. Алгоритм дій керівника у зв’язку із виникненням у під-
леглої особи конфлікту інтересів.

Зобов’язання осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої 
статті 3 Закону, повідомляти не пізніше наступного робочого дня 
з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів 
безпосереднього керівника (пункт 2 частини першої статті 28 За-
кону) кореспондується з вимогою до безпосереднього керівника 
або керівника органу, до повноважень якого належить звільнен-
ня/ініціювання звільнення з посади:

прийняти рішення щодо врегулювання у підлеглої особи кон-
флікту інтересів протягом двох робочих днів після отримання по-
відомлення (частина третя статті 28 Закону);

повідомити підлеглу особу про прийняте рішення щодо вре-
гулювання конфлікту інтересів (частина третя статті 28 Закону);

вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегу-
лювання конфлікту інтересів у підлеглої особи (частина четверта 
статті 28 Закону).

Таким чином згідно з частинами третьою та четвертою статті 28 
Закону врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сфе-
рою відповідальності керівника, рівень якого дозволяє вжити захо-
ди, які б в повній мірі забезпечували запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів (окрім випадків перебування особи на посаді, 
яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника). 

Саме безпосередній керівник або керівник органу, до повно-
важень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з 
посади, володіє ситуацією у підконтрольній чи підпорядкова-
ній сфері, обізнаний з обсягом повноважень підлеглих осіб та 
способами реалізації таких повноважень, повноважний ухва-
лювати рішення щодо підлеглих, а отже має всі можливості 
для вжиття ефективних заходів з урахуванням всіх обставин,  
а також передбачити наслідки таких заходів.

1.2. Окремі види обмежень, пов’язаних із конфліктом ін
тересів.

1.2.1. Обмеження щодо одержання подарунків.
Відповідно до частини першої статті 23 Закону особам, за-

значеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, заборо-
няється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, 
одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридич-
них або фізичних осіб: 

у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної  
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої осо-
би. При цьому не має значення сам характер підпорядкування: 
безпосередній чи опосередкований.

Відповідно до частини другої статті 23 Закону особам, зазначеним  
у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, дозволено при-
ймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням 
про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою 
статті 23 Закону, якщо вартість таких подарунків не перевищує 
один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений 
на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість та-
ких 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.

2.6. Конфлікт інтересів у посадових осіб державних, кому
нальних підприємств, установ, організацій.

Посадові особи державних та комунальних підприємств, установ  
і організацій зобов’язані повідомляти про конфлікт інтересів, 
який пов’язаний з обмеженням спільної роботи близьких осіб.

Враховуючи, що стаття 27 в Законі не передбачає поширення 
обмеження спільної роботи близьких осіб на посадових осіб дер-
жавних та комунальних підприємств, установ, організацій, мож-
на було б зробити висновок про те, що спільна робота близьких 
осіб у прямому підпорядкуванні не є корупційним деліктом. Від-
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повідальність за такі дії не встановлює ні КУпАП, ні тим більше 
Кримінальний кодекс України.

Водночас, на практиці така ситуація розглядається як конфлікт 
інтересів, що має наслідки притягнення осіб, які мають в безпо-
середньому підпорядкуванні близьких осіб, до адміністративної 
відповідальності на підставі статті 172-7 КУпАП.

При цьому, у Кодексі законів про працю України міститься 
стаття 25-1, присвячена питанню обмеження спільної роботи 
близьких родичів чи свояків (батьки, подружжя, брати, сестри, 
діти, а також батьки, брати, сестри й діти подружжя) на підпри-
ємстві, в установі, організації. 

Суть цієї законодавчої норми полягає в тому, що якщо на під-
приємстві працюють близькі родичі чи свояки, то доцільно уника-
ти ситуації, в результаті якої зазначені особи у зв’язку з виконан-
ням трудових обов’язків будуть безпосередньо підпорядковані 
або підконтрольні одна одній. 

Стосовно врегулювання конфлікту інтересів у діяльності ке-
рівників підприємств, які мають у прямому підпорядкуванні 
близьких осіб, вважаємо, що інші способи врегулювання кон-
флікту інтересів, окрім переведення на іншу посаду та звільнення 
мають обмежене застосування. 

Так, усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, 
прийняття рішення чи участі в його прийнятті можливе лише як 
тимчасовий захід, до вжиття заходів щодо усунення прямого під-
порядкування. Обмеження доступу особи до певної інформації 
та перегляд обсягу службових повноважень також не вирішують 
глобальних суперечностей, пов’язаних з прямим підпорядкуван-
ням, тому їх також варто застосовувати лише 

як тимчасовий захід, до переведення відповідних осіб чи 
близьких їм осіб або звільнення.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОСВІТУ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 3839, ст.380)

(Витяг)

Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та прин-
ципи освітньої діяльності

1. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами 
освітньої діяльності є:

людиноцентризм;
верховенство права;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за 

будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у 

закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця про-
живання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосу-
вання;

науковий характер освіти;
різноманітність освіти;
цілісність і наступність системи освіти;
прозорість і публічність прийняття та виконання управлін-

ських рішень;
відповідальність і підзвітність органів управління освітою та 

закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед сус-
пільством;

інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та 
функцій забезпечення діяльності закладів освіти;
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інтеграція з ринком праці;
нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, 

культурою, національними традиціями;
свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 

програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
академічна доброчесність;
академічна свобода;
фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія за-

кладів освіти у межах, визначених законом;
гуманізм;
демократизм;
єдність навчання, виховання та розвитку;
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Укра-

їнського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
формування усвідомленої потреби в дотриманні Конститу-

ції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості 

до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного на-
сильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

формування громадянської культури та культури демократії;
формування культури здорового способу життя, екологічної 

культури і дбайливого ставлення до довкілля;
невтручання політичних партій в освітній процес;
невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім 

випадків, визначених цим Законом);
різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, 

світоглядних та релігійних питань;
державно-громадське управління;
державно-громадське партнерство;
державно-приватне партнерство;
сприяння навчанню впродовж життя;
інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освіт-

ніх послуг, що надаються державою.

2. Освіта в Україні має будуватися за принципом рівних мож-
ливостей для всіх.

Стаття 42. Академічна доброчесність
1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних прин-

ципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечен-
ня довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень. 

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, на-
уково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
права;

надання достовірної інформації про методики і результати до-
сліджень, джерела використаної інформації та власну педагогіч-
ну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобува-
чами освіти;

об’єктивне оцінювання результатів навчання.
3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з осо-
бливими освітніми потребами ця вимога застосовується з ураху-
ванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
права;

надання достовірної інформації про результати власної на-
вчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації.
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4. Порушенням академічної доброчесності вважається:
академічний плагіат – оприлюднення (частково або повніс-

тю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, 
як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтво-
рення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) 
інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) влас-
них раніше опублікованих наукових результатів як нових науко-
вих результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використову-
ються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних да-
них, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування – виконання письмових робіт із залученням зо-
внішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, 
зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо влас-
ної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освіт-
нього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього 
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, 
послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або немате-
ріального характеру з метою отримання неправомірної переваги 
в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або занижен-
ня оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, на
уковопедагогічні та наукові працівники закладів освіти мо
жуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вче-
ного звання;

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) 
ступеня чи присвоєного вченого звання;

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогіч-
ного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади.

6. За порушення академічної доброчесності здобувачі осві
ти можуть бути притягнені до такої академічної відповідаль
ності:

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 
залік тощо);

повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми;

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають за-
гальну середню освіту);

позбавлення академічної стипендії;
позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові 

та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні 
порушення академічної доброчесності визначаються спеціаль-
ними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, 
що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним 
органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними 
органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої від-
повідальності.

8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення ака-
демічної доброчесності визначається уповноваженим колегіаль-
ним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цьо-
го Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення 
нею академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо вста-
новлення факту порушення академічної доброчесності, подавати 
до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові 
пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, бра-
ти участь у дослідженні доказів порушення академічної добро-
чесності;
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знати про дату, час і місце та бути присутньою під час роз-
гляду питання про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відпові-
дальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до 
суду.

9. форми та види академічної відповідальності закладів освіти 
визначаються спеціальними законами.

10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушен-
ням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до 
інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених 
законом.

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
НАЦІОНАЛьНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ОСТРОЗьКА АКАДЕМІЯ»
(Витяг)

ІІ. ЗАГАЛьНІ ЗАСАДИ  
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Засадами академічної доброчесності в НаУОА є: 
чесність – порядність та відвертість у освітній діяльності, 

проведенні наукових досліджень, здійсненні практичних робіт, 
недопущення будь-яких форм обману, брехні, шахрайства, кра-
діжки або інших форм нечесної поведінки в навчальній, педа-
гогічній, науковій та іншій трудовій діяльності. Представники 
академічної спільноти зобов’язані діяти чесно та у жодному разі 
свідомо не висувати неправдивих тверджень;  

законність – суворе дотримання у своїй діяльності членами 
академічної спільноти норм чинних нормативно-правових актів 
України, в тому числі локальних правових актів НаУОА, а та-
кож  стимулювання до цього інших;

відповідальність – сумлінне та неухильне виконання покла-
дених обов’язків, завдань та функцій, дотримання посадових ін-
струкцій, положень, правил, здатність нести відповідальність за 
результати своєї діяльності та взятих на себе зобов’язань; 

компетентність та професіоналізм – здобувачі освіти та 
працівники НаУОА зобов’язані підтримувати найвищий рівень 
компетентності у сфері професійної діяльності та навчання, 
складником якої є постійне підвищення кваліфікації, освітнього 
і наукового рівня, впровадження інноваційних форм діяльності;

справедливість – неупереджене ставлення учасників освіт-
нього процесу. співробітників один до одного, об’єктивне, прозо-
ре та незалежне оцінювання результатів навчальної, дослідниць-
кої, наукової чи трудової діяльності; 

довіра – існування в академічному середовищі атмосфери вза-
ємної довіри, що заохочує вільний обмін ідеями та інформацією, 
сприяє співпраці й творчості, вільному продукуванню нових ідей, 
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створення середовища неприпустимості привласнення результа-
тів діяльності інших чи підірвання репутації учасника освітнього 
процесу;

прозорість та інформаційна відкритість – вільний доступ 
до ресурсів інформації та документів, що стосуються усіх сфер 
академічної діяльності, освітньої, науково-дослідницької, госпо-
дарської та фінансової діяльності, крім тієї, доступ до якої обме-
жено законодавством, зокрема й шляхом забезпечення відкрито-
го доступу на офіційній інтернет-сторінці НаУОА;

повага – виявлення поваги як до себе, так і до інших, незалеж-
но від віку, статі та статусу, а також розуміння нових, різносто-
ронніх, іноді протилежних думок та ідей, уникнення зловживань 
посадовим становищем виборними чи призначеними представ-
никами академічної спільноти;

партнерство – зорієнтованість на співпрацю та партнерську 
взаємодію з метою підвищення якості навчальних та дослідниць-
ких результатів, протистояння будь-яким формам дискримінації, 
ганебним учинкам, негативному впливу інших осіб.

2.2.  Порушеннями академічної доброчесності та непри
йнятним для здобувачів освіти та працівників НаУОА вва
жаються: 

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повніс-
тю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, 
як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтво-
рення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) 
інших авторів без зазначення авторства під іменем особи, яка  не 
брала участі в їх створенні;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) влас-
них раніше опублікованих наукових результатів як нових науко-
вих результатів, за винятком оприлюднення таких у дисертацій-
них дослідженнях відповідно до вимог чинного законодавства;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використову-
ються в освітньому процесі або наукових дослідженнях, наступ-
не використання такої інформації, наукових результатів в акаде-
мічній роботі;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних 
даних, що пов’язані зі здійсненням освітнього процесу чи науко-
вих досліджень, наступне використання такої інформації, науко-
вих результатів в академічній роботі;

списування – виконання письмових робіт із залученням зо-
внішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, 
зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо влас-
ної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освіт-
нього процесу; 

академічне шахрайство: 
– використання під час контрольних заходів заборонених до-

поміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікрона-
вушники, телефони, планшети тощо); 

• проходження процедур контролю знань підставними 
особами;   

• придбання або отримання виконаних на замовлення акаде-
мічних текстів у інших осіб та подання їх як власних результатів 
навчальної та/або наукової діяльності;

• підробка підписів у офіційних документах (відомостях, ак-
тах, звітах, договорах тощо);

• посилання на джерела, які не використовувалися в роботі; 
• здавання різними особами робіт з однаковим змістом.
хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього 

процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, 
послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або немате-
ріального характеру з метою отримання неправомірної переваги 
чи неправомірної вигоди в освітньому процесі;

несанкціонована співпраця – навмисна чи усвідомлена допо-
мога або спроба допомоги іншій особі в здійсненні акту акаде-
мічної недоброчесності, а також виконання на замовлення та/або 
продаж академічних текстів;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або занижен-
ня оцінки результатів навчання здобувачів освіти науково-педа-
гогічними працівниками.
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