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Методичні матеріали для проведення тематичного 

короткотермінового семінару підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ 

 



Тематичний короткотерміновий семінар підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання корупції проводиться з метою формування у державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування навичок запобігання корупційним правопорушенням відповідно до Законів України «Про 

державну службу», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії 

корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», 

указів Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», які затверджені 

Наказом Головдержслужби України № 214 від 04.08.10 р., «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розробки 

типових програм тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових 

навчальних курсів, затверджених Наказом від 04 листопада 2011 року № 49.  

Актуальність і значення семінару: підвищення рівня знань законодавства з питань державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування та, запобігання і протидії корупції, що є невід’ємною складовою процесу реформування системи 

публічного управління України, імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. 

Категорія слухачів:  Семінар орієнтований на державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.  

Організатори: професорсько-викладацький склад юридичного факультету та центру підготовки магістрів державної 

служби Тернопільського національного економічного університету. 

Місце проведення:  Тернопільський національний економічний університет.  

(м.Тернопіль, вул. Львівьска, 11, корпус № 11, зал засідань, 2 поверх). 

 

 



 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Цей Закон визначає  

правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 

 

 



АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ 

Антикорупційне бюро (НАБУ) 
Національне антикорупційне бюро України - державний правоохоронний орган, основне завдання якого - 

попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, вчинених вищими 
посадовими особами. 

Функція: боротьба з корупцією на вищому рівні 
Основні цілі – ТОП корупціонери: міністри, депутати, судді, президенти тощо. 
Права Національного бюро (згідно Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»): 
1. заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного 

підрозділу Національного бюро, та здійснювати гласні та негласні оперативно-розшукові заходи; 
2. вимагати за рішенням керівника структурного підрозділу НАБ відомості про майно, доходи, видатки, фінансові 

зобов'язання осіб, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або 
комунальним майном тощо; 

3. знайомитися із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, 
виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі такими, що містять інформацію з 
обмеженим доступом; 

4. на підставі рішення Директора або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, 
депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини 
фізичних та юридичних осіб; 

5. на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) 
чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому КПК; 

6. за пред'явлення службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого 
самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора або його заступника — 
безперешкодно проходити до військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України; 

7. здійснювати співробітництво з фізичними особами, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих 
відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу; 



8. зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного 
впливу; 

9. здійснювати правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями; 
10. виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про 

розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів держави, а також залучати з 
цією метою юридичних радників, зокрема іноземних; 

11. інші права, передбачені законом. 
 
Антикорупційне агентство (НАЗК) 
Національне агентство з питань запобігання корупції - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним 

статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Воно є відповідальним перед 
Верховною Радою України і підзвітним Кабінету Міністрів України. 

Функція: запобігти корупції і не давати чиновникові стати корупціонером. 
Основні цілі: всі інші чиновники в Україні. 
Права Національного агентства (згідно Закону України "Про запобігання корупції"): 
1. одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності 
та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

2. звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних 
рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними 
правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; 

3. безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для 
проведення перевірки; 

4. вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням 
обмежень, встановлених законом; 

5. отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 



6. відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать 
до компетенції Національного агентства; 

7. ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних 
у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб'єктів у 
сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень; 

8. інші права, передбачені законом. 
 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура — самостійний структурний підрозділ Генеральної прокуратури України. 

САП створюється спеціально для допомоги та нагляду за розслідуваннями детективами новоствореного Антикорупційного 
бюро. 

Функції: нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, що здійснюється Національним 
антикорупційним бюро України; підтримання державного обвинувачення у відповідних виробництвах і представництво 
інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим законом і пов'язаних з корупційними або 
пов'язаними з корупцією правопорушеннями. 

Структура САП: 

• управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді; 

• відділ аналітично-статистичного забезпечення; 

• відділ документального забезпечення. 
До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і територіальні філії, 

які розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані територіальні управління НАБУ. 

 

 



Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

Закон України «Про запобігання корупції» встановлює перелік осіб, що визнаються суб'єктами відповідальності за 

корупційні правопорушення. Такий перелік дозволяє окреслити не лише тих, хто може понести відповідальність за відповідні 

порушення, а й осіб, які зобов'язані виконувати встановлені законодавством антикорупційні обмеження та обов'язки. Так, 

стаття 3 Закону України  «Про запобігання корупції»  виділяє 3 групи суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення: 

1. І група - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 
o Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, 

Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний 
прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

o народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, 
селищні, міські голови; 

o державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 
o військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та 

інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; 
o 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); 

o особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, 
податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 



o посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової 
охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи; 

o члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 
o члени Центральної виборчої комісії; 
o посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим; 
2. II група - особи, які    прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 
o посадові особи юридичних осіб публічного права; 
o особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 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 особи, визначені законом); 

3. ІІІ група: 
o особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов'язків або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах 
приватного права незалежно від організаційно-правової форми; 

o інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з 
підприємством, установою, організацією. 

 

 

 

 

 



Антикорупційні обмеження 
Що мається на увазі під поняттям «обмеження державних службовців»? 
Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов’язків державного службовця, свідомо приймає 

встановлені законодавством обмеження і заборони. Головна мета правових обмежень – це забезпечення ефективного 
функціонування державної служби, встановлення правових бар’єрів перед можливими зловживаннями державних 
службовців, створення умов для належного виконання посадових повноважень. 

Відповідно до пункту 5 статті 32 Закону України “Про державну службу” на державних службовців поширюються 
обмеження, передбачені Законом України “Про запобігання корупції”. 

Закон України “Про запобігання корупції” встановив обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища (стаття 22), щодо одержання подарунків (стаття 23), запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка 
та поводження з ними (стаття 24), щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25), обмеження після 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26), щодо спільної 
роботи близьких осіб (стаття 27). 

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 одержання неправомірної вигоди для себе чи 
інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. 

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, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. 
Що передбачено у законодавстві відносно подарунків згаданим особам? 
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 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. 
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{Абзац перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 
06.12.2016} 

Передбачене цією частиною 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. 
Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 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. 

Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 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 цього Закону. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них 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. 
Чи варто згадати якісь особливі ситуації? 
Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання 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 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. 
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У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, 
підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, 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 подарунка за наявності обставин, 
передбачених частиною другою статті 23 цього Закону. 

У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості 
одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до 
територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення. 

Чи є конкретні заборони, про які варто згадати? 
Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється: 
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської 

та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами 
України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 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 (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або 
законами України. 

Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), 
присяжних. 
{Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

Чи стосуються заборони осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність? 
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Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини 
першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили 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 приватного права або фізичними особами — 
підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 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 працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

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

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням 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 
припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним. 

Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому 
підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм 
особам. 

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

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються 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; 
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3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених 
пунктах. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи 
вживають 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. 

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність. Які є порушення 
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності? 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім 
викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю. 

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

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 
стягненню за такі ж порушення. 

Що можна сказати відносно порушень 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. 



Які варто згадати порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? 
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту 

інтересів; вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; дії, передбачені частиною першою або 
другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення. 
 

• Види відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення 

Вид порушення  

Адміністративна відповідальність (Кодекс України про 
адміністративні правопорушення) 

Порушення 
встановлених 
законом 
обмежень 
щодо 
одержання 
подарунків 

Ст.1725 Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 
 тягне за собою накладення штрафу від ста (1700 грн)  до двохсот (3400 грн) 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 (3400 грн) до чотирьохсот (6800 грн)  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка та з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Порушення 
вимог 
фінансового 
контролю 

Ст.1726 Несвоєчасне подання декларації, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти (850 грн) до 
ста (1700 грн)  неоподатковуваних 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 (1700 грн) 
до двохсот (3400 грн)  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 ста (1700 грн)  



до трьохсот (5100 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи 
винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 
один рік. 

Порушення 
вимог щодо 
запобігання та 
врегулювання 
конфлікту 
інтересів 

Ст.1727 Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї 
реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від ста (1700 грн) до двохсот (3400 грн)  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - тягнуть за собою накладення 
штрафу від двохсот (3400 грн) до чотирьохсот (6800 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
ст.65 ч.2 
 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 
(6800 грн)  до восьмисот (13600 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Невжиття 
заходів щодо 
протидії 
корупції 

Ст.1729 Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної 
влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі 
виявлення корупційного правопорушення - штраф від ста двадцяти п’яти (2125 грн) до двохсот п’ятидесяти 
(4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - 
тягне за собою накладення штрафу від (4250 грн) до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (6800 грн). 

Незаконне 
використання 
інформації, що 
стала відома 
особі у зв'язку з 
виконанням 
службових 
повноважень 

Ст.1728 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 (1700 грн) до ста п’ятдесяти (2550 грн) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 



  

Кримінальна відповідальність (Кримінальний кодекс України) 
Декларування 
недостовірної 
інформації 

Ст.3661 Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне 
неподання суб’єктом декларування декларації - карається позбавленням волі на строк до двох років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Зловживання 
владою або 
службовим 
становищем 

Ст. 364 Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної  (> 1700 
грн) шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 
 карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти (4250 грн)  до семисот п’ятдесяти 
(12750 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. 
Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, (>4250 грн) - 
 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, зі штрафом від п’ятисот (8500 грн) до 
однієї тисячі (17000 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.  
 

Прийняття 
пропозиції, 
обіцянки або 
одержання 
неправомірної 
вигоди 
службовою 
особою 

Ст.368 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 (17000 грн) до тисячі п’ятисот (25500 грн) 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 та зі спеціальною конфіскацією. 



Діяння,  предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі (>1700 грн)  
 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 та зі спеціальною конфіскацією. 
Діяння, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі (>3400 грн) 
 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 та зі спеціальною 
конфіскацією. 
Діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі (>8500 грн) 
 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 та зі 
спеціальною конфіскацією. 

Пропозиція, 
обіцянка або 
надання 
неправомірної 
вигоди 
службовій особі 

Ст.369  Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій 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 особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 
службового становища - 
 караються штрафом від п’ятисот (8500 грн)  до семисот п’ятдесяти (12750 грн) неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією. 
Діяння, вчинені повторно - 
 караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот (8500 грн) до 
однієї тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без 
такої та із спеціальною конфіскацією. 
Діяння, 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 та 
із спеціальною конфіскацією. 
Діяння, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне 
становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником, - 



 караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої та із 
спеціальною конфіскацією. 

Провокація 
підкупу 

Ст.370 Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення 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 
одержав таку вигоду, - 
 карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, 
та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот  (4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 

1. Під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог 
законодавства  та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, 
керівниками, колегами і підлеглими. 

2. Зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, 
уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати 
службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. 

3. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 
політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

4. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові обов’язки, не 
допускати зловживань та неефективного використання державної власності. 

5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з 
обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень. 

6. Незважаючи на приватні інтереси, утримуватись від виконання незаконних рішень чи доручень. 
7. Уникати ситуацій та дій, що можуть спричинити конфлікт інтересів. 

 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНІЗАТОРИ 

 

Юридичний факультет сьогодні є одним із провідних факультетів Тернопільського національного економічного 
університету,  динамічно розвивається і своєчасно реагує на потреби ринку праці та забезпечує якісну підготовку фахівців за 
такими спеціальностями: 

•Міжнародне право (бакалавр, магістр); 
•Правоохоронна діяльність (бакалавр, 
магістр); 
•Економічна безпека та фінансові 
розслідування (бакалавр, магістр); 
•Право (бакалавр, магістр); 
•Соціальна робота (бакалавр, магістр); 
•Документознавство та інформаційна 
діяльність (бакалавр, магістр); 

•Психологія (бакалавр, магістр); 
•Управління фінансово-економічною 
безпекою (магістр); 
•Управління соціальним закладом (магістр); 
•Педагогіка вищої школи (магістр); 
•Менеджмент соціокультурної діяльності 
(бакалавр) 
•Політологія (бакалавр)

  



 
У 2015 році на базі юридичного факультету запроваджено проведення 

щорічного інтелектуального турніру на кубок Ректора ТНЕУ «Цікавий світ 
правознавства» серед учнів шкіл Тернопільщини, що дає можливість ще 
будучи в молодшому віці глибше ознайомитись з основами юридичної науки. 

 
 
 
 

Юридичний факультет динамічно розвивається і своєчасно реагує на потреби ринку праці. 
У зв'язку з цим на факультеті відкрито: 

1. Аспірантуру за галуззю знань "Право" (спеціальність 081 право). 
Наукове керівництво здійснюють провідні фахівці ЮФ (доктори та кандидати юридичних наук). 

Спеціалізована вчена рада К 58.082.04 затверджена при Тернопільському національному економічному університеті наказом 
МОН №820 від 7 жовтня 2016 року. Новоствореній спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захисти дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 081 право. 

Факультет є активним учасником Школи польського та європейського права, що становить спільний польсько-
український проект, основою діяльності якого є Договір про співпрацю між Тернопільським національним економічним 
університетом та Ягеллонським університетом (м. Краків, Республіка Польща). 

Юридичний факультет ТНЕУ співпрацює  з Університетом ім. Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща), 
Суспільною Академією Наук (м. Лодзь, Польща), Вищою Школою Економіки та Інновацій (м. Люблін, Польща), Академією 
Місцевого Самоврядування (м. Варшава, Польща), Греко-католицьким теологічним факультетом Пряшівського університету 
(Словацька Республіка), Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі (Грузія). 

При факультеті функціонує юридична клініка, у якій студенти підвищують свій професійний рівень, здобувають 
практичні навички роботи юриста, надаючи безкоштовні юридичні консультації громадянам. 



Юридичним факультетом налагоджено співпрацю з органами державної влади та управління, органами місцевого 
самоврядування, прокуратури, суду, юстиції, фінансовими установами шляхом проведення спільних круглих столів, 
залучення фахівців-практиків до читання лекцій, а також як бази практики для студентів четвертого та п’ятого курсів. 

 

  

НАШІ КОНТАКТИ: 

АДРЕСА:ВУЛ. МИКУЛИНЕЦЬКА, 46 А, М. ТЕРНОПІЛЬ, 46000 

ТЕЛЕФОН: (0352)-260-636 

E-MAIL: LAW[AT]TANE.EDU.UA 

WEB-PAGE: HTTP://WWW.TNEU.EDU.UA/UF 

Ласкаво просимо до нас на навчання! Тут здійснюються мрії! 
 

https://goo.gl/maps/qT497EwNBdD2
tel:+380352260636
mailto:law@tane.edu.ua
http://www.tneu.edu.ua/uf/


 
Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту 

інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(колишня 8.15010002 «Державна служба»). 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців 
органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання 
за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. 
№ 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була 
включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та 
ринкової економіки. Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена 
магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу за 
денною формою навчання. 



Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про 
акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 
від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). 

Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування («Державна служба») 
галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за 
денною формою становить 50 осіб, за заочною – 300 осіб. 

За весь період існування магістратури підготовлено 2336 
магістрів за даною спеціальністю. 

Станом на 1 вересня 2017 року у центрі підготовки магістрів 
державної служби на першому та другому курсах навчається 325 
слухачів заочної форми навчання. 

Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, 
що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займали 
посади державного службовця  категорії Б  і категорії В  та посадові 
особи місцевого самоврядування. 

 
Підготовка державних службовців за освітнім рівнем «Магістр» користується великим попитом, про що свідчить 

постійна наявність слухачів із різних областей України, зокрема, із Житомирської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, 
Вінницької, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Рівненської областей тощо. 

Навчальний процес в магістратурі забезпечують більше 80 викладачів, серед яких 24 доктори наук, 55 кандидатів наук, 
в т.ч. 4 доктори та 8 кандидатів наук з державного управління. 

Випусковими кафедрами за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») є:   
кафедра менеджменту та публічного управління (завідувач – д.е.н., проф. Шкільняк М. М.), 
кафедра фінансів імені С. І. Юрія (завідувач – д.е.н., проф. Кириленко О. П.), кафедра міжнародної економіки (завідувач 

– д.е.н., проф. Куриляк В.Є.). 
 



 
  

 
Наші контакти: 

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 

корпус 11, кімн. 505, 507, 

робочі дні з 9.00 до 17.15  

тел. (факс) 8 (0352) 539631, 530119 

www.tneu.edu.ua 

 E-mail: magistr@tneu.edu.ua 


