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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. 
Усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. 

 
Загальні засади відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення визначено у ч.1 ст.65 Закону, якою передбачено, що за вчинення їх осіб, 
зазначених у ч.1 ст.3 Закону, притягають до кримінальної, адміністративної, цивільно-
правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 
За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлені 
таки види відповідальності: 

1. Дисциплінарну відповідальність за: 
- неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів;  
- неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та /або вчинення дій чи 

прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що 
судом на особу не накладене стягнення у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування, або такого, що 
прирівнюється до цієї діяльності (застосовується обов’язково) (ч.2 ст.65 
Закону) 

2. Цивільно-правову відповідальність за: 
- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів 

(відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до 
Цивільного кодексу України). 

3. Адміністративну відповідальність за: 
- неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 

наявність у неї реального конфлікту інтересів (штраф від 1700 – 3400 
гривень, а в разі застосування положень ч.5 ст.30 КУпАП, та додатково із 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк від 6 місяців до 1 року) (ч.1 ст.172-7 КУпАП) 

 
 ст.. 172-7    Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність 
у неї реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - тягнуть 
за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення 
штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 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 запобігання корупції". 
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти 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 вказаних повноважень.; 

- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів 
(штраф від 3400 до 6800 грн., а в разі застосування положень ч.5 ст.30 
КУпАП  

 



 
ч.5 ст.30 КУпАП  Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи 
передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, 
коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, 
яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за 
неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
та додатково із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк від 6 місяців до 1 року) (ч.2 ст.172-7 КУпАП); 
 

- за будь-яку із вищевказаних дій, вчинену особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення (штраф від 6800 
до 13600 грн. з (обов’язковим) позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю строком на 1 рік) (ч.3 ст.172-7 КУпАП). 
 

Загальний порядок притягнення до адміністративної відповідальності 
визначається КУпАП, водночас спеціальний Закон містить окремі спеціальні норми, які 
також враховуються при здійсненні провадження у відповідній справі про адміністративне 
правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Згідно з положеннями ч.5 ст.65 Закону особа, щодо якої складено протокол про 
адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено 
Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових 
повноважень за рішенням керівника підприємства, в якому вона працює, до закінчення 
розгляду справи судом.  

У разі ж закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного 
правопорушення особі, відстороненій від виконання службових повноважень, 
відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, зумовленого таким 
відстороненням. 

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню, пов’язаного з 
корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за 
поданням спеціально уповноваженого суб’єкту у сфері протидії корупції або рішенням 
керівника підприємства, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, 
проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабміном України (ч.3 ст.65 
Закону). 

В аспекті кримінальної відповідальності за порушення вимог щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів важливо пам’ятати, що у випадках, коли 
приватний інтерес фактично призвів до прийняття правомірних або не правомірних 
рішень, а так само до вчинення правомірних чи неправомірних діянь, вони можуть 
розглядатися з точки зору наявності ознак таких корупційних злочинів «Зловживання 
службовим становищем» (ст..364 Кримінального кодексу України), «Прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ст..368 
Кримінального кодексу України) тощо, а не лише як «конфлікт інтересів». 

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка 
вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Громадяни, а також підприємства, права яких порушено внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення, мають право за кошти державного бюджету на: 

- відновлення порушених прав; 
- відшкодування завданих збитків; 
- відшкодування завданої моральної шкоди; 
- відшкодування завданої майнової шкоди 



Держава, орган місцевого самоврядування, які відшкодували шкоду, збитки, 
мають право зворотної вимоги до особи, діями (бездіяльністю) якої було безпосередньо 
завдано збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування. 

Крім того, кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальний конфіскації за рішенням суду в 
установленому законом порядку.   

Відповідальність за порушення обмежень щодо одержання подарунків. 
За порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання подарунків 

ст..172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено 
відповідальність у вигляді штрафу та конфіскації подарунку. У разі повторного вчинення 
особою зазначеного правопорушення протягом року після застосування адмін..стягнення, 
передбачена відповідальність у вигляді штрафу, конфіскації отриманого подарунку та 
позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік. 
Крім того ст..368 Кримінального кодексу України за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою встановлює санкцію у вигляді 
штрафу, арешту або позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, а також конфіскацію майна. 
 
Стаття 172-

5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
подарунків - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягне за 
собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією 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, зазначені у пунктах 1, 

2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 
 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Розділ XI 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 
 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 
1. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в 
частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, 
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 
У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою 
злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, 
визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-
правового характеру. 
2. 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 або місцевого самоврядування, 
або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку. 



3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або 
пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший 
спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або 
приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, 
організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться 
службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до 
відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється 
до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше 
не передбачено законом. 
5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової 
діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 
визначеному законом. 
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з 
корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути 
відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу 
(установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи 
судом. 
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з 
корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення 
відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній 
заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням. 
 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів 
чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло 
істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян 
або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, 
- карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,  
- карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені 
працівником правоохоронного органу, 
- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна. 
Примітка.  
1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції 
представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в 
установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують 
такі обов'язки за спеціальним повноваженням. 



2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які 
виконують обов'язки, зазначені в пункті 1 цієї примітки. 
3. Iстотною шкодою у статтях 364, 365, 367, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних 
збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 
4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних 
збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 
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 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. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом 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 певною 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 
відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, 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 певною діяльністю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою 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 дванадцяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися 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 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, 
що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в 
особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
 

 
 


