
Антикорупційне законодавство 

 

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла низку законів 

антикорупційного пакету, орієнтованих на реформування системи протидії корупції 

відповідно до європейських стандартів.  

26 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 

роки» від 14.10.2014 №1699-VII. Вказаним Законом визначено порядок формування 

та реалізації державної антикорупційної політики, першочергові заходи із 

запобігання та протидії корупції, порядок покарання за корупцію, формування 

негативного ставлення до корупції. 

26 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 року №1700-VII (далі - Закон №1700), який вводиться в дію 

через шість місяців з дня набрання ним чинності (з 26 квітня 2015 року).  

До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-

правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 

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. 

В основу превентивної антикорупційної системи було закладено створення 

спеціалізованого органу — Національного агентства з питань запобігання корупції, 

який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. 

Закон №1700 регулює: 

- формування та реалізацію антикорупційної політики; 

- антикорупційні обмеження (щодо використання службового стану, отримання 

подарунків, сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи 

близьких осіб, після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування); 

- попередження і врегулювання конфлікту; 

- спеціальні антикорупційні інструменти (антикорупційна експертиза, 

спеціальна антикорупційна перевірка, Єдиний державний реєстр осіб, що вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вимоги прозорості і доступу 

до інформації); 

- захист викривачів (осіб, що повідомляють про факти корупції, від незаконного 

звільнення, переведення, зміни істотних умов трудового договору); 

- відповідальність за корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення; 

усунення наслідків корупційних правопорушень (скасування актів, визнання 

недійсними угод, відшкодування збитків в судовому порядку); 

- міжнародна співпраця. 

Відповідно до Прикінцевих положень Закону №1700 з 26.04.2015 року 

втрачають чинність закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

«Про правила етичної поведінки». Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону №1700 

вносяться зміни до багатьох законодавчих актів України, серед яких, зокрема, 

Кодекс законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про 



місцеве самоврядування в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». Вказані зміни вводяться в дію також 

26 квітня 2015 року.  

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 

№1698-VII передбачає створення спеціального державного правоохоронного 

органу, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування 

та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових. 

Закон набере чинності 25 січня 2015 року. 

З 26 листопада 2014 року відкрито інформацію про вигодонабувачів і власників 

нерухомості у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих 

вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14.10.2014 №1701-VII. 
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