
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

в КНУ 

Що робити, якщо у вас вимагають хабар 

під час сесії?  

Відповідь проста – у жодному разі  

 НЕ ДАВАТИ його!  

Адже відповідальність за хабар несе як той, 

хто його отримує, так і той, хто його дає! 

Розбираємося із законами й  

не допустимо корупцію у  

Криворізькому національному університеті 

разом! 
 

Неправомірна вигода (хабар) – це грошові 

кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, які 

пропонують, обіцяють, надають або 

одержують без законних підстав. 

Якщо Вас схиляють стати учасником хабарництва 

Варіант 1 

Зверніться до Уповноваженого з антикорупційної 

діяльності в Університеті: 

- - усно (за тел.  409-06-24; каб. 321а) 

- - письмово (шляхом надсилання повідомлення про 

неправомірні дії на e-mail: anticorruption@knu.edu.ua  

або 

- через скриньку довіри: http://www.knu.edu.ua/corruption 

- http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry (адреси 

скриньок довіри розташованих у приміщеннях 

Університету). 

Варіант 2 

Зверніться до 

керівництва 

Університету із 

заявою та докладно 

опишіть ситуацію, 

пов’язану з 

неправомірною 

вигодою. 

Варіант 3 

За наявності достатніх 

підстав та доказів (аудіо 

або відеозапис, 

показання свідків), 

зверніться до 

правоохоронних органів 

із заявою про скоєння 

злочину. 

mailto:anticorruption@knu.edu.ua
http://www.knu.edu.ua/corruption
http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry


 

 

 

 

 

 
  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Анонімні заяви роблять боротьбу з проявами корупції не тільки 

малоефективною, а й переважно безрезультатною, оскільки 

перешкоджають предметному та об’єктивному розгляду обставин 

справи. 

Повідомлення про корупційне порушення повинно 

містити: 

 

- прізвище, ім’я, по батькові заявника; 

- обставини неправомірних дій (хто, коли, у якій 

формі та у зв’язку з чим пропонував Вам 

неправомірну вигоду або створював умови для 

отримання хабара); 

- засоби зворотного зв’язку;  

- дату складення повідомлення та підпис заявника. 

в КНУ 

Строк розгляду такого 

повідомлення – не 

більше 10 робочих днів.  

 

Не використовуйте повідомлення про корупційні 

правопорушення для спричинення шкоди, підриву репутації осіб, 

щодо яких Ви відчуваєте неприязнь! 

Існує кримінальна відповідальність за  

 
завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину у вигляді одного з 

покарань:  

- виправні роботи на строк до 2 років  

- арешт на строк до 6 місяців 

- обмеження волі на строк до 3 років 

- позбавлення волі на строк до 2 років  

завідомо неправдиві показання у вигляді   

(ст. 383 Кримінального кодексу України) 

 

завідомо неправдиве показання 

свідка чи потерпілого у вигляді одного 

з покарань: 

- виправні роботи на строк до 2 років  

- арешт на строк до 6 місяців 

- обмеження волі на строк до 2 років 

(ст. 384 Кримінального кодексу 

України) 

 

Повідомити про  порушення вимог Закону «Про запобігання 

корупції»  можна анонімно. Анонімне повідомлення підлягає 

розгляду протягом 15 днів із дати його отримання, якщо 

наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 



  
ЗА ХАБАР НА ІСПИТІ, ЗАЛІКУ, 

ЗАХИСТІ КУРСОВИХ ЧИ 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

ПЕРЕДБАЧЕНА 

КРИМІНАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! 
 

Стаття 368. Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
 

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 

караються одним із таких покарань: 

- штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від     

17000 грн. до 25500 грн.) 

- виправними роботами на строк до двох років 

- арештом на строк від трьох до шести місяців 

- позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у 

значному розмірі, - 

караються: 

- позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

Ті самі дії, предметом яких була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинені 

службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, 

або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди 

караються: 

- 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. 

 

Ті самі дії, предметом яких була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинені 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - 

караються: 

- 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. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


 

Стаття 368-3 Кримінального кодексу України « Підкуп службової особи юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
 

Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання 

такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 

надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 

караються одним із таких покарань: 

- штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  

- громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин 

- обмеженням волі на строк до двох років 

- позбавленням волі на той самий строк. 

 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою 

групою 

караються одним із таких покарань: 

- штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот  

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

- обмеженням волі на строк до чотирьох років 

- позбавленням волі на той самий строк. 

 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи 

третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в 

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 

караються одним із таких покарань: 

- штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян  

- виправними роботами на строк до двох років 

- арештом на строк до шести місяців 

- обмеженням волі на строк до трьох років 

- позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до двох років. 

 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з 

вимаганням неправомірної вигоди, - 

караються: 

- позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією 

майна. 

 

в КНУ 

Відповідальність 

настає як для того, хто 

отримує хабар, так і 

для того, хто його дає! 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

