
Основні положення 
антикорупційного 

законодавства 
України 

Міжнародне законодавство - міжнародні договори, стороною 
яких є Україна, і згоду на які надано (ратифіковано) Верховною 
Радою України 

Національне законодавство України 

Основні внутрішні документи юридичних осіб 



МІЖНАРОДНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Цивільна конвенція про 
боротьбу з корупцією від 

04.11.1999 р. 

Конвенція про 
боротьбу з підкупом 
іноземних посадових 
осіб у міжнародних 
комерційних угодах 

від 21.11.1997 р. 

Конвенція ООН проти 
транснаціональної 

організованої 
злочинності від 

15.11.2000 р.  Угода про створення 
групи держав по 

боротьбі з корупцією 
від 05.05.1998 р. 

Додатковий протокол до 
Кримінальної конвенції 

про боротьбу з 
корупцією від 15.05.2003 

р. № ETS 191 

Кримінальна 
конвенція про 

боротьбу з 
корупцією № ETS173 

від 27.01.1999 р. 

Конвенція ООН проти 
корупції від 31.10.2003 

р. 



Поняття корупції та відповідальність  

за міжнародним законодавством 

 

Чітке поняття «корупції» серед  інших міжнародних договорів у сфері 

протидії корупції подається у Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією 

“КОРУПЦІЯ” - прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або 

одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її 

отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов'язку особою, що 

отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або 

поведінку такої особи (ст. 2) 

 



НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 

УКРАЇНИ 

Конституція 
України 

Закон України 
«Про 

запобігання 
корупції» 

Закон України 
«Про 

Національне 
антикорупційне 
бюро України» 

Закон України 
«Про Вищий 

антикорупційний 
суд України» 

Положення про 
Спеціалізовану 
антикорупційну 

прокуратуру 
Генеральної 
прокуратури 

України  

Рішення та накази 
НАЗК та інші 
нормативно-

правові акти, що 
містять положення 
з протидії корупції 

 
ВР України, САП 

України, НАБ 
України, НАЗК, ВАС 

України, МВС, 
Генпрокуратура 

України, СБ України, 
інші органи 

державної влади та 
правоохоронної 

системи 



Поняття корупції за Законом України “ Про 

запобігання корупції ” та відповідальність 

 за національним законодавством 

• Використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 
цього Закону, 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 неправомірної вигоди особі, 
зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону 

“КОРУПЦІЯ” 

• діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке 
законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/ або 
цивільно-правову відповідальність 

Корупційне 
правопо-
рушення 

• діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені 
цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке 
законом встановлено кримінальну, адміністративну, 
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність 

Правопорушен
ня пов’ язане з 

корупцією 



Основні внутрішні документи  
у антикорупційній сфері Івано-Франківської ОДА 

Антикорупційна програма Івано-Франківської ОДА на 
2020-2021 рр., затверджена розпорядженням Івано-

Франківської ОДА від 07.02.2020 р. № 70 

Метою Програми є: 

впровадження комплексної 
системи заходів щодо 
запобігання та протидії 
корупції в апараті та 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації; 

здійснення правових, 
соціально-економічних, 
організаційно-
управлінських і практичних 
заходів, спрямованих на 
ефективне запобігання 
корупції. 

Основними завданнями 
Програми є: 

проведення оцінки 
корупційних ризиків у сфері 
діяльності 
облдержадміністрації та її 
структурних підрозділів, 
визначення причин, що їх 
породжують, умов, що їм 
сприяють; 

забезпечення підвищення 
рівня правової обізнаності 
осіб, на яких поширюється 
дія Закону, шляхом 
проведення відповідних 
заходів навчального 
спрямування; 

Положення про сектор з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 
апарату Івано-

Франківської  обласної 
державної адміністрації, 

затвердженого 
розпорядженням Івано-
Франківської ОДА від 
26.10.2018 р. № 350-к   

Порядок організації в 
обласній державній 

адміністрації роботи з 
повідомленнями про 
корупцію внесеними 

викривачами 
(розпорядження Івано-
Франківської ОДА від 

29.07.2019 р. № 390) 


