
ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні 
до них особи, за вчинення корупційних правопорушень притягаються у встановленому 
законом порядку до: 

- кримінальної; 
- адміністративної; 
- цивільно-правової; 
- дисциплінарної відповідальності.  

 
Адміністративна відповідальність 

Корупційними злочинами відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення вважаються злочини,  зазначені в Глава 13-А «Адміністративні корупційні 
правопорушення»: 
Номер статті Назва статті 

172-2 Порушення обмежень щодо використання службового становища 
172-3 Пропозиція або надання неправомірної вигоди 
172-4 Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності 
172-5 Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка 

(пожертви) 
172-6 Порушення вимог фінансового контролю 
172-7 Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів 
172-8 Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень 
172-9 Невжиття заходів щодо протидії корупції 

  
Кримінальна відповідальність 

Корупційними злочинами відповідно до Кримінального Кодексу України вважаються 
злочини, передбачені статтями:  

Номер статті Назва статті  
189 Вимагання 
191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем 
206 Протидія законній господарській діяльності 
232 Розголошення комерційної таємниці 

235-1 Зловживання повноваженнями 
235-2 Перевищення повноважень 
235-3 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 
235-4 Комерційний підкуп 
235-5 Підкуп особи, яка надає публічні послуги 
253 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи 
358 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 

використання підроблених документів, печаток, штампів 
364 Зловживання владою або службовим становищем 

364-1 Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

365 Перевищення влади або службових повноважень 
365-1 Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми 
365-2 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 



366 Службове підроблення 
367 Службова недбалість 
368 Одержання хабара 

368-2 Незаконне збагачення 
368-3 Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми 
368-4 Підкуп особи, яка надає публічні послуги 
369 Пропозиція або давання хабара 

369-2 Зловживання впливом 
370 Провокація хабара або комерційного підкупу 

 
Дисциплінарна відповідальність 

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, підлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку - догана, звільнення 

 
Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення. 
 


