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Що таке корупція?
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Корупція виникає тоді, коли людина 
використовує повноваження на свою 
користь або на користь третіх осіб.

Громада наділяє особу 
повноваженнями, щоб вона 

робила благо усім.



Що таке корупція?
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особа одержує неправомірну 
(нечесну) вигоду від наданих 
їй службових повноважень та 
можливостей.

Корупція виникає, коли



Україна 2015 рік: 
від аварій загинуло 4003 людини

Показник смертності в 4 рази вище 
ніж в середньому у ЄС

Замість європейського рівня  в 1 тис. 
загиблих, ми маємо 4 – 3 тис.  
невиправданих смертей щороку. 

За 2 роки війна в Україні забрала 9 тис. людей. 
Стільки життів за три роки Україна могла б 
зберегти на своїх дорогах

«Друга війна на дорогах»

4



5

«Друга війна на дорогах»

Погано обладнані дороги, пішохідні переходи. Дороги без 
розмітки, відбійників, освітлення;

Куплені водійські права, незнання правил дорожнього руху;

Відсутність швидкої та якісної медичної допомоги на місці аварії;

Безкарність порушників та злочинців за кермом через хабарі  у 
«старій» Державній автоінспекції та судах.

НАСЛІДКИ КОРУПЦІЇ
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Кейс 1. Куди ведуть дороги?
Що обрати батькові: крадіжку з бюджету як спосіб отримати 
швидкі гроші, щоб заплатити за навчання сина, чи 
альтернативний – чесний, але довший спосіб?

АБО
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Кейс 1. Куди ведуть дороги?

Наслідки

Аварії на дорогах, в яких можуть загинути люди;

Пізніше батька можуть викрити і це стане «чорною міткою» 
для всієї сім’ї;

Моральна деградація за принципом доміно. Своїм прикладом 
батько, фактично, вчить сина красти у громади, руйнує його 
моральність.  
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Кейс 1. Куди ведуть дороги?

Відповідальність

Розкрадання бюджетних грошей на будівництві дороги 
(Стаття 191 Кримінального кодексу) – обмеження волі на 
строк до п’яти років	

Додаткове покарання: позбавленням волі на той самий 
строк із призначенням позбавлення права обіймати 
посаду на строк до 3 років
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Кейс 2. ХАБАР ЗА ІСПИТ

Першокурсник, перед яким стоїть вибір складати іспит на 
загальних підставах чи  сплатити за нього хабар
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Кейс 2. ХАБАР ЗА ІСПИТ

Першокурсник, перед яким стоїть вибір складати іспит на 
загальних підставах чи  сплатити за нього хабар

Що виграє студент, якщо піде на те, щоб дати хабар? ?
Перерахуйте негативні наслідки рішення стати 
учасником корупційних дій?

?

Що можна робити в цій ситуації, щоб не брати участь в 
корупції? 

?
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Відповідальність

Відповідальність за хабарництво викладача.  
Стаття 368 Кримінального кодексу, штраф від 17 тис. грн. 
до 25,5 тис. грн.  
 
Арешт від 3 до 6 місяців, позбавлення волі від 2 до 4 років.

Кейс 2. ХАБАР ЗА ІСПИТ



Нові інституції в Україні

Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ)

Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК)
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ХТО ПРОТИДІЄ КОРУПЦІЇ ?



Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ)

Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК)

Розслідування 
корупційних злочинів 
високого рівня.  
 
В НАБУ працюють 
детективи й аналітики. 

Перевіряють, чи не скоїли злочин Президент, прем’єр, 
міністри, депутати, судді, керівники великих державних 
підприємств.
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Нові інституції в Україні

ХТО ПРОТИДІЄ КОРУПЦІЇ ?



Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ)

Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК)

Розслідування 
корупційних злочинів 
високого рівня.  
 
В НАБУ працюють 
детективи й аналітики. 

Створюють в Україні умови, за яких повинно 
зменшуватися поле, де виникає корупція. 

Наприклад, ведуть систему електронного 
декларування, за допомогою якої політики та державні 
службовці мають показати своє майно, прибутки та 
видатки.
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Нові інституції в Україні

ХТО ПРОТИДІЄ КОРУПЦІЇ ?

Перевіряють, чи не скоїли злочин Президент, прем’єр, 
міністри, депутати, судді, керівники великих державних 
підприємств.



Свідомі громадяни України

• Навіть якщо ви не є детективом НАБУ, ви можете виявити корупціонера 

• Порівняйте офіційні доходи з витратами посадовця і його способом життя

3000
грн ≠
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texty.org.ua/d/static/decl_game/
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texty.org.ua/d/static/decl_game/
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texty.org.ua/d/static/decl_game/

18



texty.org.ua/d/static/decl_game/
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Наша країна заслуговує на щасливе 
та вільне від корупції майбутнє!

ed-era.com/anticorr


