
25 жовтня 2021 року 

Лекція на тему: «ЗАПОБІГАННЯ ОДЕРЖАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

АБО ПОДАРУНКА» 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про запобігання корупції»  (далі - Закон) 

посадовим особам державної служби зайнятості (далі – посадовим 

особам), забороняється використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне 

майно або кошти в приватних інтересах. 

Визначення термінів  «неправомірна вигода» та «подарунок» зазначено у статті 1 

Закону: 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, 

які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.  

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової. 

Посадовим особам, відповідно до вимог статті 23 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, пов’язаної із виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

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

Проте, зазначені особи можуть приймати подарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених вище, при умові 

якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних 

осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких 
подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох 

прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому 

прийнято подарунки. 

Подарунком, що відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, зазвичай є 
сувенір чи інший подарунок, одержаний, наприклад, з нагоди дня народження або свята. До 

дарунків, що дозволятимуться приймати вказаним особам, можуть бути віднесені й ділові 
дарунки (сувеніри) та прояви гостинності (запрошення на каву або вечерю) у скромних 
межах, які широко використовуються для налагодження добрих ділових відношень і 

зміцнення робочих стосунків. 

Однак, умовами прийняття таких дарунків та проявів гостинності є знову ж таки те, 
що такі подарунки та прояви гостинності не будуть постійними, не впливатимуть на 
прийняття згаданими особами рішень або не створюватимуть враження, що це може 

впливати на їхні рішення. 

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: 

1.  даруються близькими особами; 

2. одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні 

виграші, призи, премії, бонуси. 



Близькі особи  (стаття 1 Закону) - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині 

першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, 

рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна 
тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, 

теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 
зазначеного суб’єкта. 

До особистих подарунків можуть бути віднесенні  подарунки, одержані від близьких 
осіб, давніх друзів та добрих знайомих, які дарують подарунки з нагоди, наприклад, дня 

народження, ювілею або загальновизнаного свята (Новий Рік, Міжнародний жіночий день, 
День захисника України тощо) за умови, що їх дарунки не впливатимуть на прийняття 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
окремими прирівняними до них особами неправомірних рішень або не створюватимуть 

враження, що це може впливати на їхні рішення. 

Подарунки, одержані посадовими особами, як подарунки державі, Автономній 

Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, 

установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю 
і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Як правило, такі дарунки мають місце під час візитів, урочистостей, інших офіційних 
заходів. У такому випадку особа, яка одержала дарунок, зобов'язана передавати його органу, 
установі чи організації протягом одного місяця. Порядок передачі дарунків, одержаних як 

подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 
комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 року № 1195. 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з 

ними 

Вимогами статті 24 Закону передбачено, що посадові особи у разі надходження 

пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні 

інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Якщо посадова особа, 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 

керівника 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, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, 
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що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, 

уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, 

установи, організації у разі його відсутності. 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються 

в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.  

Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання «дозволених» 

подарунків за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 цього Закону. 

У випадку наявності в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має 

право письмово звернутись для одержання консультації з цього питання до Національного 

агентства, яке надає відповідне роз’яснення. 

  

Наслідки та відповідальність 

 Рішення, прийняте посадовою особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи 

отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці 
рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону. 

Відповідно до статті 67 Закону нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) 
з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, 
уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути 

визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, 
об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема 

Національного агентства, органу місцевого самоврядування. 

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може 

бути визнаним недійсним. 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
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". 

Крім того, варто звернути увагу на момент, з якого набувається право власності 

на дарунок. Так, відповідно до статті 722 Цивільного Кодексу України право власності 
обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття. Якщо ж дарунок направлено 

обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок вважається прийнятим, якщо 
обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття. Таким чином, з 
обʼєктивної сторони правопорушення, передбачене статтею 1725 КУпАП, може бути 
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вчинено як шляхом дії – прийняття дарунка, так і шляхом     бездіяльності – незаявлення про 

відмову від дарунка. 

  

Кримінальний кодекс України 

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. 

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-

5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього 

Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать 
до категорії "Б", 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 структурних підрозділів та одиниць. 

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 

368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є: 
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1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, 

перші заступники та заступники міністрів, члени Національної ради України  з питань 

телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та 
заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро 

України, Генеральний прокурор, 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 спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих 

спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та 
заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник 

та заступники, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, 

його перший заступник та заступники, радники та помічники Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" 

належать до категорії "А"; 

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 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації 

 1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи 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 надання 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 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадськими роботами 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 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або 

виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, установи 

чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь 

підприємства, установи 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 займає 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 неоподатковуваних 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.  
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4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, -караються штрафом 

від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних 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 неправомірну вигоду, звільняється 
від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-

4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної 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, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу. 

Примітка. 

1.  Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти 

особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, 

установою, організацією. 

2. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти чи інше майно, 

переваги, пільги, послуги, нематеріальні 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, 368-3-370 слід розуміти висловлення працівнику 

підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі 

наміру про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою - висловлення такого наміру з 

повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди.  

4. Повторним у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 цього Кодексу визнається злочин, 

вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених зазначеними 

статтями. 

5. У статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього Кодексу під вимаганням 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 надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам 
щодо своїх прав і законних інтересів. 

БУДЬТЕ УВАЖНІ! 

Пам’ятайте про відповідальність за порушення встановлених законом обмежень 

щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди та негативні наслідки.  

Робіть правильний вибір між роботою та подарунками! 

Додатково про обмеження щодо одержання подарунків можна ознайомитися на сайті 

НАЗК за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=155 
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