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ТЕМА № 1. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ 

КОРУПЦІЇ 

. 

 

План 

1. Корупція як явище в Українському суспільстві: правова та соціальна 

характеристика 

2. Історичний досвід протидії корупції в Україні 

3. Корупція як правова категорія: законодавчий аспект 

4. Корупційна ситуація в Україні: характеристика основних джерел 

оцінювання  

4.1. Оцінка корупції в програмних документах, Указах Президента 

України, рішеннях уряду та інших підзаконних актах 

4.2 Показники офіційної статистики щодо корупційної ситуації в Україні 

4.3 Результати соціологічних досліджень громадської думки, які 

проводяться національними та закордонними організаціями 

4.4. Оцінка протидії корупції керівництвом держави  

4.5. Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної 

політики. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
корупція, корупційні діяння; корупційна ситуація, оцінка корупції, 

характеристика основних джерел оцінювання, державна антикорупційна 

політика 

 

1. Корупція як явище в Українському суспільстві: правова та 

соціальна характеристика. 2. Історичний досвід протидії корупції в 

Україні. 

 

Відповідно до Закону України  «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для 

українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.   

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до 

масових протестів в Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року. 

Згідно з результатами дослідження "Барометра Світової Корупції" (Global 

Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією Transparency 

International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, 

протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження 

громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем 

населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За 

даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency 
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International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих 

у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких 

проводилися дослідження. 

Такий високий показник сприйняття корупції громадянами пояснюється 

відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективною 

діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень 

та притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, 

незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо 

запровадження антикорупційних стандартів: з 25 рекомендацій Групи держав 

проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів 

оцінки, лише 13 рекомендацій виконано, незважаючи на шість років роботи і 

три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами 

третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних 

рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейського Союзу 

(ЄС) імплементована лише невелика частина, що стосується криміналізації 

корупції. Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС 

щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, 

державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту 

інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними. 

При цьому Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки, 

затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, так і 

не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. 

Однією з основних причин неналежного виконання Національної 

антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки як основного програмного 

документа в антикорупційній сфері стала відсутність всупереч міжнародному 

досвіду чітких індикаторів стану та ефективності її виконання. 

Розглядаючи сучасні підходи до розуміння поняття «корупції», 

зазначимо, що нами виокремлено декілька рівнів формування його визначення. 

Перший рівень – законодавчий. Цей рівень визначення корупції 

передбачає аналіз її дефініцій, закріплених у міжнародно-правових актах та 

національному законодавстві. 

Так, у Практичних заходах боротьби з корупцією, підготовлених 

Економічною та Соціальною Радами Секретаріату ООН, і прийнятій на VIII 

Конгресі Організації Об'єднаних Націй з попередження злочинності та 

поводження із злочинцями в (Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 р.) резолюції 

зазначалося, що термін «корупція» має скоріше загальний характер і не є 

точним правовим терміном. «Найбільш явним проявом корупції є одержання 

хабара тією або іншою особою». До інших проявів корупції віднесено 

«крадіжки, розкрадання та присвоєння державної власності з метою приватного 

використання», «зловживання посадовим становищем з метою неправомірного 

одержання окремих переваг, тобто будь-яке заплановане, передбачуване, 

необхідне або успішне отримання пільг у результаті необґрунтованого 

використання офіційного статусу» та конфлікт інтересів – «протиріччя між 

службовими обов'язками та особистими інтересами».  

Конкретизацію поняття «корупція» було здійснено в підсумковому 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984_001
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
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документі Міжамериканської конвенції проти корупції (м. Ліма (Перу), 

1996 р.). Статтею 6 цієї Конвенції визначено, що до актів (проявів) корупції 

віднесено: а) спробу отримання або отримання, прямо чи опосередковано, 

урядовим чиновником або особою, які здійснюють публічні функції, будь-яких 

предметів грошової вартості, а також іншої користі, такої, як подарунок, 

послуга, обіцянка або перевага для себе або іншої особи або організації, в обмін 

на будь-яку дію або бездіяльність під час здійснення ним публічних функцій; б) 

пропозицію надання прямо або опосередковано урядовому чиновникові або особі, 

які здійснюють публічні функції, предметів грошової вартості, а також іншої 

користі, такої, як подарунок, послуга, обіцянка або перевага для себе або іншої 

особи або організації, в обмін на будь-яку дію або бездіяльність під час здійснення 

ним публічних функцій; в) будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх 

обов'язків урядовим чиновником або особою, які здійснюють публічні функції, 

з метою незаконного отримання прибутку для себе або іншої сторони; 

г) шахрайське використання або приховування майна, отриманого внаслідок 

вчинення одного з актів, на який було посилання у даній статті; д) участь у якості 

основного виконавця, співучасника, підмовника, пособника після скоєння, або 

у будь-який інший спосіб, у скоєнні або замаху на скоєння, також у 

пособництві або зговорі з метою скоєння одного з актів, на який було 

посилання у цій статті. У цьому документі вперше у міжнародно-правових 

актах було вжито поняття транснаціонального хабарництва як ―…злочинної 

пропозиції або дачі хабара громадянами однієї держави урядовим чиновникам 

іншої держави в обмін на будь-яку дію або бездіяльність під час здійснення 

своїх функцій цими чиновниками‖. Слід також зазначити, що Практичними 

заходами боротьби з корупцією рекомендовано розглядати конфлікт інтересів 

злочинним у випадках, якщо такі дії становлять значну суспільну небезпеку. 

Суспільна небезпека конфлікту інтересів визначається залежно від культури, 

яка існує в суспільстві, та загрози добробуту суспільства, яку становить таке 

протиріччя між службовими обов'язками та особистими інтересами. 

Вивчення положень Конвенції ООН проти корупції, прийнятої 10 жовтня 

2003 р., дозволяє класифікувати злочинні корупційні діяння на три основні 

групи. Перша група – це протиправні діяння у публічній національній сфері. До 

них належать: підкуп національних публічних посадових осіб; вимагання або 

прийняття публічною посадовою особою неправомірних преваг; розкрадання, 

неправомірне привласнення або інше нецільове використання публічною 

посадовою особою майна, публічних або приватних коштів, або цінних паперів, 

що перебувають у віданні цієї публічної посадової особи; зловживання 

службовими повноваженнями або службовим становищем; незаконне 

збагачення, тобто значне збільшення активів публічної посадової особи, що 

перевищує його законні доходи, які вона не може розумним способом 

обґрунтувати. 

До другої групи належать корупційні злочини у сфері публічних 

міжнародних стосунків. Зокрема, підкуп іноземних публічних посадових осіб та 

посадових осіб публічних міжнародних організацій; вимагання або прийняття 

іноземною публічною посадовою особою та посадовою особою публічних 
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міжнародних організацій неправомірної преваги; зловживання впливом з 

корисливою метою одержання від адміністрації або публічного органу 

держави-учасника будь-якої неправомірної переваги для первинного ініціатора 

таких дій або будь-якої іншої особи; вимагання або прийняття публічною 

посадовою особою або будь-якою іншою особою неправомірної преваги з 

метою одержання від адміністрації або публічного органу держави-учасника 

будь-якої неправомірної переваги. 

До третьої групи відносять корупційні злочини, які вчинюються у 

приватному секторі, а саме: підкуп у приватному секторі; вимагання або 

прийняття особисто або через посередників неправомірної переваги; 

розкрадання під час економічної, фінансової або комерційної діяльності, 

вчинене особою, яка керує роботою організації приватного сектора коштів, які 

перебувають у віданні цієї особи відповідно до її службового стану;  

Також цією Конвенцією вказано на необхідність криміналізувати діяння, 

пов’язані з відмиванням або приховуванням доходів від зазначених злочинів, 

співучастю у таких злочинах або перешкоджанням здійсненню правосуддя у 

цих справах.  

Інші класифікації корупційних дій знаходимо у проекті Рамкової 

конвенції по боротьбі з корупцією, підготовленому Багатогалузевою групою з 

проблем корупції (GMC) при Раді Європи та Кримінальній Конвенції ООН про 

боротьбу з корупцією. 

Зокрема, у додатку до першого документа наведено експериментальний 

перелік корупційних злочинів. Так, усі корупційні злочини були розділені на 

6 категорій. Першу з них становили злочини хабарництва, вчинені в межах 

однієї держави. Причому виділено хабарництво в державних установах та 

хабарництво у приватному середовищі. До другої категорії корупційних діянь 

проектом віднесено злочини хабарництва з міжнародним елементом. Третю 

категорію становлять злочини, що передбачають використання впливу в межах 

власної держави та використання впливу з втягненням міжнародних елементів. 

Злочинами, що передбачають використання впливу, проект називає 

використання впливу третьою особою, яка стверджує, що може вплинути на 

іншу особу, і приймає винагороду за це незалежно від досягнутого результату. 

В окрему категорію виділено також злочини, пов'язані з відмиванням коштів, 

здобутих у результаті корупційних злочинів. Четверту категорію складають 

злочини, пов'язані із даванням або обіцянкою хабара службовцю міжнародного 

або наднаціонального органу, а так само використання впливу такими особами. 

Нарешті, в останню групу злочинів увійшли всі інші корупційні діяння, зокрема 

ті, що пов'язані з недозволенним особистим втручанням, фінансуванням 

політичних партій з порушенням закону, купівлею голосів, отриманням чи 

вимаганням суми за процедуру, яка завідомо не потребує оплати, протиправним 

використанням власності компаній.  

Кримінальна Конвенція про боротьбу з корупцією, яка була підписана 

Україною 27 січня 1999 р., акумулювала в себе практично всі корупційні 

діяння, наведені у вищезгаданому експериментальному переліку.  

Конвенцією диференційовано склади корупційних діянь залежно від 
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суб'єктів хабарництва (хабарництво національних (або іноземних) посадових 

осіб, хабарництво членів національних (або іноземних) виборних органів, 

хабарництво суддів та посадових осіб міжнародних судів, хабарництво у 

приватному секторі, хабарництво членів міжнародних організацій), а також за 

ознаками об'єктивної сторони (давання, обіцянка хабара, отримання або 

вимагання хабара, торгівля впливом, відмивання прибутків від корупційних 

діянь, фінансові злочини – підробка фінансових документів тощо).  

Також відповідні положення про сутність хабарництва як виду 

корупційного діяння містить і Декларація Організації Об'єднаних Націй про 

боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. 

Відповідно до цієї Декларації хабарництво може включати, зокрема, такі 

елементи: a) пропозицію, обіцянку або передачу будь-яких виплат, подарунків 

або інших благ, прямо або побічно, будь-якою приватною або державною 

корпорацією, в тому числі транснаціональною корпорацією, окремою особою 

якої-небудь держави будь-якій державній посадовій особі або обраному 

представникові іншої країни як неправомірної винагороди за виконання або 

утримання від виконання цією посадовою особою або представником своїх 

обов'язків у зв'язку з тією чи іншою міжнародною комерційною операцією; b) 

вимогу, прийняття або отримання, прямо або опосередковано, будь-якою 

посадовою особою або обраним представником будь-якої держави виплат, 

подарунків або інших благ у будь-якої приватної або державної корпорації, в 

тому числі транснаціональної корпорації, або окремої особи з іншої країни як 

неправомірної винагороди за виконання або утримання від виконання цією 

посадовою особою або представником своїх обов'язків у зв'язку з тією чи 

іншою міжнародною комерційною операцією (п. 3). 

ІСТОРІЯ У Кодексі поведінки посадової особи з підтримання 

правопорядку, прийнятого Резолюцією 34/169 Генеральної асамблеї ООН 17 

грудня 1979 р., корупцію визначено як «зловживання службовим становищем 

для досягнення особистої чи групової вигоди, а також незаконне одержання 

державними службовцями вигоди у зв'язку з займаним службовим 

становищем». 

Отже, у міжнародних правових актах корупція розглядається переважно 

як злочинна діяльність, що становить суттєву загрозу національним і 

міжнародним публічним і приватним інтересам, правам і свободам людини, 

інтересам фізичних і юридичних осіб. 

В українському законодавстві поняття корупції знайшло своє нормативне 

закріплення спочатку в Законі України ―Про боротьбу з корупцією‖, який було 

прийнято Верховною Радою України 5 жовтня 1995 р., а потім 

трансформувалося у чинному Законі України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», прийнятому парламентом 07 квітня 2011 р.. 

Під корупцією у Законі від 05 жовтня 1995 р. розуміється діяльність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне 

використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, 

послуг, пільг або інших переваг. У цьому ж Законі було застосоване таке 

поняття, як корупційне діяння. Відповідно до норм цього Закону корупційними 
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діяннями є: а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, 

послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання 

предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно 

нижчою від їх фактичної вартості; б) одержання особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, 

нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не 

передбачених чинним законодавством. 

У Законі від 07.04.2011 р. корупцію визначено як використання особою, 

зазначеною в ч. 1 ст. 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим 

можливостей.  

Оцінюючи значення цього Закону для розвитку системи запобігання і 

протидії корупції, слід наголосити на його концептуальному значенні для змін 

у змісті кримінально-правових, адміністративних, трудових і цивільно-

правових відносин, що пов’язанні з публічною службою в Україні, а також тих, 

що визначають засади антикорупційної діяльності органів державної влади, 

місцевого самоврядування і громадськості.  

Конкретні види корупційних правопорушень БУЛО закріплено у 

Кримінальному кодексі Україні, Кодексі України про адміністративні 

правопорушення, а також Законі України «Про державну службу». 

Інтеграція України до європейської спільноти передбачає й урахування 

розуміння корупції у законодавстві держав – членів ЄС. Показовими у цьому 

сенсі є зміни в антикорупційному законодавстві Великобританії. Так, 1 липня 

2011р.  у Великобританії вступив в дію Закон «Про хабарництво», прийнятий 

8 квітня 2010 р. (Bribery Act 2010). Вribery Act 2010 містить декілька складів, 

що стосуються хабарництва: 1) пропозиція, обіцянка і давання хабара («active 

bribery» – активне хабарництво), ст. 1; 2) прохання, згода отримати хабар, 

одержання хабара («passive bribery» – пасивне хабарництво), ст. 2. Він також 

виводить з основних складів хабарництва два інші склади, які спеціально 

адресовані комерційному хабарництву (commercial bribery). Стаття 6 утворює 

склад злочину, що стосується підкупу іноземної публічної посадової особи, а 

ст. 7 утворює нову форму корпоративної відповідальності за нездатність 

запобігти хабарництву на користь даної комерційної організації. 

Отже, вихідною позицією для юридичної конструкції «хабарництво» 

(bribery), в якому і визначається як така хабар, є «давання хабара», тобто, на 

думку англійців, велику суспільну небезпеку являє собою людина, яка дає 

хабара, і тому хабарництво наежить не тільки і навіть не стільки до посадових 

злочинів, скільки до злочинів, вчинених двома особами: тією, хто підкуповує, і 

тією, кого підкуповують. Хабарництвом, за ст. 1, є діяння, яке має місце тоді, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/print1349519404074751#n30
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коли одна особа пропонує, надає чи обіцяє надати «фінансову чи іншу вигоду» 

іншій особі в обмін на «неналежне» виконання нею відповідного 

функціонального обов'язку або діяльності. Із цього базового положення логічно 

випливає і такий припис цього закону, як покладання обов'язку на комерційні 

організації вживати заходів щодо запобігання даванню хабара. І треба сказати, 

що саме на цьому аспекті загострено увагу англійського законодавця. Тому, 

зважаючи на місце Великобританії у світовій фінансово-економічній системі, 

встановлення кримінальної відповідальності для юридичних осіб за давання 

хабара іноземній посадовій особі або особі міжнародної організації, є вагомим 

чинником запобігання спробам корумпування їх під час здійснення 

міжнародної комерційної діяльності.  

У зв’язку з цим актуальності набуває необхідність змін як в офіційній, так 

і в неофіційній антикорупційній політиці українських комерційних організацій, 

в тому числі й шляхом ухвалення необхідних документів. 

Слід також наголосити й на необхідності поглибленого аналізу змін в 

інших галузях законодавства, які врегульовують суспільні відносини, пов’язані 

з корупцією. Розробка заходів щодо вирішення проблем, пов’язаних із 

запобіганням і протидією корупції засобами цивільного, трудового права, може 

стати предметом для подальших наукових пошуків. 

Другий рівень – нормативно-концептуальний – репрезентований рядом 

нормативно-правових актів, у яких викладаються базові засади протидії і 

запобігання корупції у нашій держави. Вони є не лише правовим підґрунтям 

для реалізації органами держави та громадянського суспільства 

антикорупційних заходів, а й відображенням індивідуального та колективного 

ставлення до цього явища та шляхів його подолання у нашій державі. Крім 

цього, в них відображено здобутки сучасної вітчизняної науки, насамперед 

юридичної, оскільки в їх розробці брали участь найпотужніші наукові 

колективи і провідні українські учені.  

Зокрема, у Концепції боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки 

корупційними визначалися такі діяння: 1) зловживання владою або посадовим 

становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові 

злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих 

інтересів або інтересів інших осіб; 2) розкрадання державного, колективного 

або приватного майна з використанням посадового становища; 3) незаконне 

одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг; 4) одержання 

кредитів, позичок, допомоги, придбання цінних паперів, нерухомості або 

іншого майна з використанням пільг чи переваг, не передбачених 

законодавством або на які особа не має права; 5) хабарництво; 6) здійснення 

безпосередньо та через посередників або підставних осіб підприємницької 

діяльності з використанням влади чи посадових повноважень, а також 

пов'язаних з ними можливостей; 7) сприяння з використанням посадового 

становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької 

та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або 

інших благ, пільг та інших переваг; 8) неправомірне втручання з використанням 

посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб 
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з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання 

прийняття неправомірного рішення; 9) використання інформації, одержаної під 

час виконання посадових обов'язків, у корисливих чи інших особистих 

інтересах; 10) необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації або 

несвоєчасне її надання, або надання недостовірної чи неповної службової 

інформації; 11) надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним 

особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи 

управлінських рішень; 12) протегування з корисливих або інших особистих 

інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними 

якостями не має переваг перед іншими кандидатами. 

Тобто Концепцією до корупційних діянь віднесено як адміністративні 

правопорушення, так і кримінальні правопорушення, а також ті, за вчинення 

яких чинним законодавством взагалі не передбачено відповідальності. 

Водночас Концепцією про боротьбу з корупцією на 1998–2005 рр. 

передбачалося, що корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших 

формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення 

законодавством. 

У прийнятій у 2006 р. Концепції подолання корупції в Україні «На шляху 

до доброчесності» хоча окремо й не визначено поняття «корупція», однак 

акцентовано увагу на проблемі хабарництва та наведено перелік актуальних 

різновидів корупційних діянь, що набули поширення в нашій державі: підкуп 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави («корупційний лобізм»), а 

також виконання державними службовцями незаконних, корупційних за 

змістом посередницьких функцій у відносинах третіх осіб з органами державної 

влади, що стало явищем не ситуативним, а постійним. Мають латентний 

характер й інші види корупційних проявів, зокрема сприяння влаштуванню на 

роботу своїх родичів, близьких, знайомих, отримання «комісійних» від 

учасників процедур державних закупівель, неофіційне «спілкування» з 

представниками підприємств, організацій, що належать до сфери управління 

або мають договірні відносини з органами державної влади, ведення 

підприємницької діяльності через підставних осіб або родичів чи близьких, 

отримання не передбачених законом пільг, привілеїв та подарунків у дні 

особистих та державних, релігійних свят. 

Крім цього, Концепція визначала й напрями удосконалення 

законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення; врахування 

міжнародних стандартів у сфері відповідальності за корупційні діяння та інші 

пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема в частині визначення поняття 

корупції, чіткого розмежування кримінальної, адміністративної, 

дисциплінарної, цивільно-правової відповідальності за корупційні 

правопорушення, розширення кола суб'єктів корупції, запровадження 

відповідальності юридичних осіб; надання системності та завершеності, 

концептуальної обґрунтованості антикорупційному законодавству, що 

виключить наявність у ньому прогалин і колізій; усунення недоліків у 

процедурі притягнення до відповідальності за корупційні діяння, зокрема 

дисбалансу можливостей щодо доказування у справах про корупційні 
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правопорушення між органами досудового слідства та особами, які 

підозрюються в корупції. 

Продовжуючи концептуалізацію засад запобігання і протидії корупції у 

2011 р., Президент Україні затвердив Національну антикорупційну стратегію на 

2011–2015 рр. У ній також викладено вихідні засади побудови державної 

антикорупційної політики.  

Найбільш інноваційними положеннями, викладеними у цьому документі, 

є: визнання корупції загрозою для національної безпеки України; актуалізація 

проблеми корупції у приватному секторі; встановлення відповідальності 

юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних 

правопорушень; визнання необхідності запровадження механізму 

відшкодування майнової шкоди та збитків, завданих внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення фізичним та юридичним особам. 

Наступний рівень – науковий. Цей рівень достатньо представлений як 

вітчизняними, так і закордонними дослідженнями.  

Так, в одному із словників, присвячених політичній корупції, виділяють 

філософський (традиційний, конвенціональний), ревізіоністський, економічний, 

марксистський підходи до розуміння сутності корупції. Засновником цього 

підходу можна вважати К. Фрідріха. Він пропонує такі тези: корупція є 

поведінкою, що відхиляється від переважаючих у політичній сфері норм і 

зумовлена мотивацією отримання особистої вигоди за громадський рахунок; 

особиста вигода не обов'язково має грошово-фінансовий характер (наприклад, 

просування по службі самого корупціонера, членів його групи підтримки чи 

іншими перевагами для членів його сім'ї та наближених); вона є обов’язковим 

супутником політики, а тому повна перемога над нею – утопія. Він 

наголошував, що задля запобігання руйнування цим явищем політичної 

системи потрібно використовувати можливості опозиційної влади і вільної 

преси. 

Д. Саймон, Д. Ейтцен розглядають корупцію в межах філософського 

підходу у розумінні ―політичної девіації‖, «патології влади». Вказані вчені 

провели паралель між факторами, що зумовлюють індивідуальну і колективну 

корупційну поведінку.  

Другий напрям аналізу корупції – ревізіоністський – пов’язаний із 

розумінням корупції як ―хвороби‖ суспільств, що розвиваються, результатом, 

наслідком чи проявом незакінченої модернізації та бідності. Представники цієї 

школи – Х. Абуєва, Д. Бейлі, Н. Лефф, К. Лейєс, – досліджуючи становлення 

країн ―третього світу‖, стверджували, що корупція може виконувати й 

позитивні функції щодо інтеграції, розвитку та модернізації країн, які 

розвиваються.  

Аналізуючи цей підхід А. Бистрова, М. Сильвестрос зазначають, що 

поширення ринкових відносин, з одного боку, і бюрократизація влади й 

управління – з іншого, руйнують зв'язки патрімоніального панування, 

традиційні форми групової солідарності, характерні для доіндустріальних 

товариств. Однак у розвинених країнах це більш тривалий процес, і, що ще 

важливіше, у західних країнах замість особистої залежності між індивідами 
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встановилися здебільшого договірні відносини, що регулюються правом, що 

стало результатом тривалого пошуку цивільних форм захисту і солідарності. У 

суспільствах, що форсують модернізацію, а також у тих, де стан перехідності з 

різних причин набуває характеру «залежного розвитку» та історично сильні 

державні засади в суспільному житті, ускладнене формування інститутів, 

властивих модернізованим товариствам, або їх існування є 

дисфункціональними. Відносини типу «патрон-клієнт», будучи природною 

формою захисту індивіда в традиційному суспільстві, мають всі шанси 

зберегтися і в період модернізації. Вони можуть проявлятися по-різному і 

нерідко сприймаються як корупційні. Що стосується розвинених країн, які 

успішно і давно здійснили модернізацію, то збереження різних форм особистої 

залежності і панування в публічній сфері, які реалізуються, зокрема, в актах 

обміну індивідів і представників державної влади, чиновників, означає 

корупцію інститутів. 

Економічні підходи до розуміння корупції стосуються її віднесення до 

форм соціального обміну, а наявність корупційних платежів – до частини 

обов’язкових трансакційних витрат. При цьому корупція може бути й 

функціональною, виконуючи роль важеля надмірної бюрократизації.  

Серед дослідників, що працюють в цьому руслі, найчастіше називають 

С. Роуз-Аккерман. У рамках цього підходу корупція пов'язується з надмірним 

втручанням держави в економічні процеси. Вона виступає засобом прискорення 

процесів прийняття управлінських рішень та сприяє ефективному 

господарюванню. Слід зазначити, що ці положення спочатку були 

сформульовані для країн із централізовано-керованою економікою і країн 

третього світу. Хоча надалі розробники даного напрямку аналогічно підходили 

до аналізу корупції в розвинених країнах з ринковою економікою, виступаючи 

проти розширюваної державної участі. Однак ця точка зору не допомагає 

зрозуміти і пояснити, чому в деяких країнах з досить високим участю держави 

в економіці корупція залишається дуже невисокою (наприклад, у Данії). 

На думку українського економіста Я.А. Жаліла, «…корупційна угода може 

в дійсності як зменшувати, так і збільшувати трансакційні витрати. Вона 

виникає, якщо нормативно-правове поле здійснення економічної діяльності не 

залишає суб`єктам економічних відносин можливостей отримувати достатній 

для розширеного відтворення прибуток та спонукає до його порушення; 

«вкладення» певних коштів в особу, яка має повноваження, дозволяють 

підвищити рентабельність проекту за рахунок заощадження коштів чи 

отримання певних привілеїв; посадовою особою навмисно завищено вимоги, 

внаслідок чого вимагається плата за послуги, які повинні надаватися 

безкоштовно». При цьому, зазначає цей вчений, складаються сприятливі умови 

для залучення до «конкурентної боротьби» органів виконавчої влади – від 

податкової адміністрації до пожежного нагляду чи санітарних служб, які, 

виконуючи свої безпосередні службові обов’язки, або й маючи певні 

матеріальні «стимули», можуть сприяти усуненню небажаних підприємств з 

ринку шляхом форсування виконання ними вимог чинного законодавства. Така 

своєрідна «легальна дискримінація» негативно впливає на авторитет держави, 
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формує антагоністичні суперечності між органами влади, особливо місцевими, 

та суб’єктами господарювання, також знижує ефективність державної політики 

та її прогнозованість.  

У рамках вищеназваного підходу розглядає корупцію автор відомої теорії 

колективних благ М. Олсон. Він наголошує, що будь-яке законодавство або 

обмеження, яке створює «ринок навпаки», практично у всіх учасників 

породжує спонукальні мотиви для порушення закону і швидше за все призведе 

до зростання злочинності і корупції в рядах урядовців, отже, всі приватні 

підприємці мають спонукальні мотиви до порушення закону, при цьому майже 

ні в кого не виникає стимулу повідомляти про такі порушення властям. 

У межах марксистського підходу корупція розглядалася спочатку лише 

як основна вада капіталізму, а потім і як характеристика життя сучасних країн, 

структурний елемент їх економічної та політичної системи. Втім, його вивчення 

дозволяє провести аналіз витоків цього явища у тих країнах, де теорію марксизму 

було покладено в основу побудови політичної системи. Насамперед це стосується 

пострадянських держав, до яких належить і Україна. 

Аналіз цих та ряду інших наукових публікацій дозволяє зробити 

висновок про суттєві відмінності у підходах вітчизняних та зарубіжних вчених 

щодо розуміння сутності корупції. Наприклад, в основу методологічного 

підходу більшості зарубіжних вчених покладено вивчення практики 

конкретних корупційних відносин (в окремій державі, органі, сфері) з 

подальшою побудовою моделей їх виникнення і розвитку. Більше того, значна 

частина цих досліджень присвячена структурі таких відносин, психології їх 

виникнення та розвитку і, відповідно, комплексному (правовому, 

психологічному, організаційному, технологічному) забезпеченню руйнування 

корупційних зв’язків. 

У цьому контексті слід назвати роботу відомого економіста М. Левіна, у 

якій викладено основи розуміння корупції як об’єкта математичного 

моделювання. При цьому він доводить, що формалізувавши різні види 

корупційних взаємовідносин, можна змоделювати як поведінку їх учасників, 

так і заходи щодо її запобігання. Крім цього, ним введено у науковий обіг 

значну кількість зарубіжних публікацій, присвячених корупції . 

Продовжуючи висвітлення підходів до розуміння корупції, слід навести 

особливості формулювання визначення цієї категорії у різних галузях знань. 

Так, сучасна юридична наука країн-членів СНД сформувала декілька 

основних підходів до формування поняття ―корупція‖.  

Представники кримінологічної науки корупцію у вузькому розумінні 

розуміють як синонім ―хабара‖, ―підкупу‖ та продажність службових дій. 

Зокрема, російський кримінолог О.І. Долгова визначає корупцію як ―…підкуп – 

продажність державних або інших службовців на основі корисливого 

використання ними в особистих або у вузькогрупових, корпоративних 

інтересах офіційних службових повноважень, пов’язаних з ними авторитету та 

можливостей‖.  

М.І. Мельник доводить, що корупцію можна визначити як соціальне 
явище, яке охоплює всю сукупність корупційних діянь, пов'язаних з 
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неправомірним використанням особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави, наданої їм влади, службових повноважень, відповідних 

можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, 

а також інших корупційних правопорушень, у тому числі тих, які створюють 

умови для вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або 

потуранням їм. 

Як різновид девіації розглядає корупційну поведінку й відомий український 

вчений Л.В. Багрій-Шахматов, котрий під корупцією вважає ―…асоціальне, 

таке, що відхиляється від норми, явище, яке порушує та деформує нормальний 

процес суспільного та державного життя, побут громадян, їх об’єднань, владно-

управлінських органів та інститутів‖. 

А.П. Закалюк формулює загальне (соціальне) поняття корупції як 

суспільно неприйнятної та переважно суспільно небезпечної діяльнісної 

активності людей, наділених владними або іншими публічними 

повноваженнями та пов'язаними з ними можливостями, або тих, що прагнуть 

скористатися останніми з метою одержання будь-яких благ (переваг, послуг, 

пільг тощо) для себе чи інших осіб не на основі офіційно визначеного порядку 

(підстав, норми), а на ґрунті реалізації особистої зацікавленості, що веде до 

деформації публічних відносин. Він наголошує, що «…наведене поняття є 

соціальним, а не правовим. Останнє загалом навряд чи можливе, оскільки 

корупційні відносини – суспільний феномен, що простягається за межі сфери 

правового регулювання». 

В.М. Бурлаков наводить таке визначення корупції, сформоване 

експертною дослідницькою групою Ради Європи: «Корупція являє собою 

хабарництво і будь-яку іншу поведінку осіб, яким доручено виконання певних 

обов'язків у державному або приватному секторі і яке веде до порушення 

обов'язків, покладених на них за статусом державної посадової особи, 

приватного співробітника, незалежного агента чи іншого роду відносин, і має 

на меті одержання будь-яких незаконних вигод для себе та інших». 

Б.В. Волженкін під корупцією розуміє «…соціокультурне явище, що 

полягає у руйнуванні влади, при якому державні (муніципальні) службовці й 

інші особи, уповноважені на виконання державних функцій, використовують 

своє службове становище, статус і авторитет займаної посади у корисливих 

цілях для особистого збагачення або в групових інтересах». П.А. Кабанов 

визначає корупцію як «…вчинення діяння посадовою або приватною особою, в 

результаті якого порушується принцип державної служби – безкорисливе 

служіння інтересам суспільства, що полягає у неправомірному заволодінні 

посадовою особою матеріальними цінностями, грошима або в отриманні послуг 

матеріального характеру, а також надання їх іншим особам у формах, 

заборонених кримінальним законом».  

Свою позицію щодо розуміння корупції висловлюють й вчені-

адміністративісти. Наприклад, С.М. Алфьоров наводить формулювання, 

наближене до законодавчого: «корупція – використання особою наданих їй 

службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття (вимагання, обіцянки, 
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пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка (пропозиція) чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її 

вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних 

з цим можливостей». 

Правовий термін «корупція» С.С. Рогульський визначає “як 

незаконне прийняття майнових та немайнових послуг, благ і переваг 

особами, що уповноважені на виконання державних функцій, або особами, 

що відповідно до закону прирівнюються до них, з використанням свого 

правового статусу та пов’язаних з ним можливостей, а також підкуп зазначених 

осіб шляхом незаконного надання їм фізичними та уповноваженими 

представниками юридичних осіб цих благ, послуг та переваг з метою 

отримання від осіб, уповноважених на виконання державних функцій, або осіб, 

що прирівнюються до них, певних привілеїв‖. 

На погляд С.С. Серьогіна, «…корупція визначається як соціальне 
явище, що полягає в порушенні правових і моральних норм заради отримання 

особистого нелегітимного доходу особами, яким доручено виконання 

обов’язків у сфері публічного управління». 

Розглядаючи корупцію в адміністративно-правовому розумінні, 

І.І. Яцків визначає її як систему публічних відносин, засновану на 

передбачених конкретним складом корупційного адміністративного 

правопорушення діяннях публічних посадових осіб. 

Розглядаючи проблеми протидії корупції серед працівників ОВС, 

О.В. Ткаченко формулює поняття корупції як навмисне вчинене 

працівником органів внутрішніх справ діяння, пов’язане з виконанням ним 

своїх службових обов’язків або з використанням спеціальної атрибутики, що 

ідентифікує його як працівника ОВС, та спрямоване на незаконне отримання 

будь-яких матеріальних благ, задоволення особистих інтересів або інтересів 

наближених до нього осіб. 

Р.М. Тучак корупцію визначає як умисну, протиправну, винну дію чи 

бездіяльність особи, уповноваженої на виконання державних функцій, з 

використанням свого статусу, з корисливою метою, яка посягає на державний 

порядок або на встановлений порядок управління, на власність, права і свободи 

громадян, а рівно стимулювання до названих дій, і за яку передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Звичайно, що наведені визначення не є вичерпними як за кількістю, 

ак і за змістом формулювань. Однак узагальнюючи вказані погляди, 

можна зробити висновок про існування двох основних підходів у 

конструюванні юридичного поняття «корупція». 

Перший – вузький. Прихильники цього підходу визначають корупцію 

як різновид протиправної поведінки, відповідальність за яку передбачена 

відповідними законодавчими актами. При цьому акцент робиться на сукупності 

нормативно закріплених складів правопорушень, передбачених у 

національному законодавстві, що відрізняються від інших правопорушень 

використанням спеціальним суб'єктом – посадовою особою свого публічного 
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статусу з корисливою метою для особистого збагачення чи в групових 

інтересах, що веде до посадового зловживання.  

У широкому ж розумінні корупція розуміється як явище, що вразило 

апарат державної влади, яке веде до деградації механізму функціонування 

різних публічних інститутів, у ситуації навмисного використання посадовими 

особами свого службового стану, статусу з корисливою метою для особистого 

збагачення чи в групових інтересах. Характерною рисою даного підходу є 

включення до спектра корупційних правопорушень діянь, які мають ознаки 

корупції (розкрадання майна, незаконна участь у діяльності комерційних 

організацій, надання неправомірних економічних переваг для комерційних 

організацій).  

Слід погодитися з думкою Є.І. Хромової, яка, розглядаючи корупцію 

як соціально-правовий феномен, робить висновок про те, що їй 

притаманні: нерозривний зв'язок з державної владою; наявність у одного з 

суб'єктів корупційних відносин правового статусу державного службовця, 

уповноваженого приймати юридично значущі рішення; інтерактивний 

характер корупційного впливу на владну систему; успішне 

функціонування не тільки для забезпечення особистої вигоди, але й у 

колективних інтересах різних груп осіб; неформальний характер діяльності 

учасників корупційних відносин; наявність обов’язкової ознаки зловживання 

посадовими особами наданою їм владою. 

Отже, юридична наука виробила ряд підходів щодо розуміння категорії 

«корупція». Втім, слід наголосити, що юридичні поняття повинні бути чіткими, 

лаконічними та відображати сутність діяння, відповідальність за які 

визначається законодавством. 

Також в окремих публікаціях виділяють і інші підходи до з’ясування 

сутності корупції: відхилення від норм; стратегії групової поведінки; системної 

неефективності; реалізації інтересів. Частина з них містить ряд положень, 

подібних до розглянутих нами вище підходів, а також деякі особливості, що 

дозволяють поглибити розуміння корупції та явищ, пов’язаних з нею. 

Наприклад, у рамках першого підходу до корупції різні її прояви 

класифікуються за місцем і характером корупційних дій на верхівкову і низову. 

Верхівкова породжується взаємодією влади і бізнесу, а тому притаманна для 

політиків, вищого та середнього чиновництва і пов’язана з прийняттям рішень, 

що мають високу ціну (норми законів, держзамовлення, вироки судів вищих 

інстанцій, зміна форм власності тощо).  

Низова корупція поширена на середньому і нижчому рівнях і 

пов'язана з постійною, повсякденною взаємодією чиновників і громадян 

(штрафи, реєстрації, послуги у сфері охорони здоров'я, житла, соціального 

забезпечення і т.п.). Зокрема, це корупція за «професійною» ознакою: на 

митниці, при проведенні конкурсів і аукціонів, корупція в освіті і т.п. 

Низова корупція поділяється на побутову, пов'язану з повсякденним 

життям громадян і їх сімей, необхідністю задовольняти проблем приватного 

життя – здоров'я, освіта, відпочинок, житло, індивідуальний захист і т.п., та 

ділову, пов'язану з господарською (в широкому розумінні) діяльністю фізичних 
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та юридичних осіб, створенням і розвитком фірм, необхідністю налагоджувати 

їх взаємовідносини з державою і один з одним.  

Другий підхід розглядає корупцію як набір універсальних стратегій 
поведінки великих соціальних груп. У його рамках розглядають дві стратегії. 

Перша має назву «захоплення держави» (state capture). Цим терміном 

позначають корпоративні та індивідуальні стратегії поведінки бізнесу, 

спрямовані на встановлення тіньового контролю за прийняттям владних 

рішень, маючи на увазі і різні гілки влади, і різні рівні влади (центральний, 

регіональний і т.п.). 

Друга стратегія може бути названа «захоплення бізнесу» (business 

capture), тобто сукупність стратегій і тактик влади, за допомогою яких влада в 

особі своїх представників або навіть організацій прагне забезпечити тіньовий 

контроль над бізнесом з метою колективного та (або) індивідуального 

отримання адміністративної ренти. 

Третій підхід акцентує увагу на розгляді корупції як реалізації 

інтересу. Корупція визнається небезпечною остільки, оскільки вона приваблива 

і вигідна багатьом людям. Для державних службовців вона є джерелом 

додаткового доходу, причому доходу, який набагато перевищує їхній заробіток, 

а для пересічених громадян – способом заставити влади виконувати якісно 

свою роботу; для бізнесменів – способом експорту ринкових відносин у ті 

сфери, де їх не має бути, засобом побороти конкуренцію і здобути монополізм; 

для політика – інструмент влади і владарювання. З соціологічної позиції 

корупція як використання державної служби в особистих інтересах – це 

реалізація власних корисливих інтересів чиновників, форма незаконного 

«соціального податку», що стягується корумпованим державним апаратом із 

суспільства. 

Четвертий підхід заснований на розділі корупції на системне 

суспільне явище і приватні види корупції (низової та верхівкової, західної і 

східної, захоплення влади і захоплення бізнесу). У цьому випадку корупція 

«взагалі» трактується як загальний дефект системи (держави, суспільства, 

правової системи, економіки). Тоді корупцію можна розглядати як «силу 

тертя», яку доводиться долати суспільству при вирішенні поставлених ним 

завдань, як «ентропію» суспільної системи (міру внутрішньої 

невпорядкованості, міру невизначеності, якщо слідувати традиційним 

визначенням), або, більш вузько, – як ентропію системи управління. Корупцію 

в загальному аспекті розглядають як міру соціальної неефективності. 

Більш того, приватні прояви корупції є індикаторами такої 

неефективності в конкретних сферах регулювання або, інакше кажучи, в 

конкретних зонах взаємин, точках дотику між владою і суспільством. 

Тому справедливою є теза про те, що корупцію не можна обмежити 

одними репресивними методами, а для вирішення такого завдання необхідні 

комплексні заходи інституційного характеру в діапазоні від принципів і 

процедур політичного представництва до надання державою щоденних послуг 

громадянам. 

Отже, в загальному вигляді корупція – це соціальне явище, що несе в собі 
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загрозу суспільству і державі, пов'язане з незаконним використанням владних 

повноважень або посадових можливостей (прав, компетенцій) з корисливою 

метою. Воно виявляється як соціальні відхилення від загальноприйнятих 

етичних і правових норм посадової поведінки публічної особи з метою 

отримання нею незаконних соціальних та економічних благ чи переваг (це 

можна вважати соціально-інституційною особливістю і основою корупції); 

прямі, усвідомлені, цілеспрямовані порушення закону публічною особою з 

використанням свого посадового статусу для незаконного придбання особистих 

матеріальних і нематеріальних вигод, а також дії або бездіяльність у реалізації 

владних повноважень особи на користь інших зацікавлених осіб, готових 

надати їй певні вигоди і переваги; квазіінституціональний порядок відносин 

влади, заснований на підкупі і продажності публічних осіб, який заміщує 

порядок, встановлений законом. 

 

3. Корупція як правова категорія: законодавчий аспект 

Останнє нормативне визначення корупції міститься у Законі України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, який визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, 

зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, 

правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 

 

Відповідно до цього закону: Корупція  це 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, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

корупційне правопорушення  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; 

 

неправомірна вигода  грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав; 

потенційний конфлікт інтересів  наявність у особи приватного інтересу 

у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що 

може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, 

або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; 
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подарунок  грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової 

правопорушення, пов’язане з корупцією  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; 

приватний інтерес  будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у 

тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 

політичних, релігійних чи інших організаціях; 

реальний конфлікт інтересів  суперечність між приватним інтересом 

особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; 

Відповідно до статті 3 цього закону суб’єктами корупції можуть бути:  

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) 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; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби; 

ґ) 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); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 
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е) 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; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті; 

б) 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) 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, а також інші особи, які не є службовими особами та перебувають  

з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах,  у 

випадках, передбачених цим Законом. 

Законодавство про відповідальність за корупційні правопорушення в 

Україні значною мірою відповідає міжнародним стандартам, про що свідчить 

звіт Групи держав проти корупції (GRECO) за результатами 3-го раунду оцінки 

України, затверджений у грудні 2013 року. 

Крім того, значним кроком вперед стало прийняття Закону України від 13 

травня 2014 року№ 1261-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України". 

Зазначеним Законом істотно удосконалено вітчизняну систему 

запобігання і протидії корупції, зокрема щодо: 

криміналізації корупції: 

- підвищено санкції для фізичних та юридичних осіб за кримінальні 

корупційні правопорушення шляхом введення як альтернативного виду 

покарання - позбавлення волі, що гарантуватиме для України можливість 

співпраці в рамках надання міжнародної правової допомоги, як це 

передбачено Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією; 

- встановлено юрисдикцію щодо злочинів, пов’язаних із хабарництвом, 

які вчиняються за кордоном нашими громадянами у співучасті з іноземцями; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_101
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- встановлено відповідальність за підкуп осіб, які працюють у приватних 

компаніях в будь-якій якості; 

- надано чіткі визначення пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди, 

що безумовно поліпшить діяльність вітчизняних правозастосовних органів та 

підвищить якість їх роботи; 

- поширено правила спеціальної конфіскації на всі корупційні злочини, 

зокрема у приватному секторі; 

фінансового контролю стосовно майнового стану публічних службовців: 

- запроваджено зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, який здійснюватиметься 

податковими органами; 

- встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за 

подання недостовірних відомостей у зазначених деклараціях (штраф від 2550 

до 5100 гривень); 

посилення гарантій захисту викривачів фактів корупції: 

- перекладено обов’язок доказування у справах про застосування до 

інформаторів (викривачів) репресивних заходів на відповідача; 

- закріплено можливість інформувати про факти корупції анонімно, 

зокрема через спеціальні лінії для відповідних повідомлень; 

- передбачено обов’язок державних органів створити механізми для 

отримання та перевірки повідомлень про факти корупції (в тому числі 

анонімних); 

мінімізації проявів корупції у юридичних осіб: 

- передбачено обов’язок компаній розробляти і впроваджувати правила та 

процедури щодо виявлення та запобігання корупції; 

- встановлено відповідальність юридичних осіб за незабезпечення 

здійснення антикорупційних заходів, якщо це призвело до вчинення 

корупційного правопорушення. 

Разом з тим залишилася низка невирішених питань. Потрібно привести у 

відповідність ізКонвенцією ООН проти корупції статтю 368-
2
 Кримінального 

кодексу України (Незаконне збагачення), яка може бути ефективним 

механізмом позбавлення злочинців незаконно набутого майна. Одночасно з 

кримінально-правовими інструментами притягнення до відповідальності за 

незаконне збагачення необхідно запровадити і цивільно-правові: стягнення за 

позовом прокурора (спеціально уповноваженого антикорупційного органу) в 

дохід держави майна, законність походження якого особа не може довести в 

установленому законом порядку. 

У 2013 році прийнято нове законодавство щодо конфіскації доходів від 

злочинної діяльності. Однак воно не передбачає створення спеціалізованого 

підрозділу (органу), який виконує завдання щодо розшуку майна, яке підлягає 

арешту та конфіскації, а також ефективного управління майном, на яке 

накладено арешт. В Україні також відсутнє законодавство, що дає змогу 

стягувати у дохід держави (конфіскувати) майно, набуте внаслідок злочинної 

діяльності, у разі якщо підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від слідства 

чи суду. Потребує законодавчого врегулювання також питання повернення в 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Україну активів, виведених внаслідок вчинення злочинів, а також створення 

гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема із 

застосуванням механізмів громадського контролю. 

Закон України від 23 травня 2013 року № 314-VII "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно 

відповідальності юридичних осіб" передбачає запровадження інституту квазі-

кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення злочинів, 

пов’язаних, зокрема, з відмиванням злочинних доходів (статті 209 і 

306 Кримінального кодексу України), терористичною діяльністю (статті 258-

258-
5
 цього Кодексу) та корупцією (статті 368-

3
, 368-

4
, 369 і 369-

2
 цього ж 

Кодексу). Зазначений Закон є новим для вітчизняної правової системи, у 

зв’язку з чим існують ризики щодо його неналежного впровадження в життя. 

Крім того, з урахуванням практики його застосування слід розглянути питання 

щодо вдосконалення його положень, зокрема з метою чіткого закріплення 

"автономного" характеру відповідальності юридичних осіб (незалежно від того, 

чи були притягнуті до відповідальності фізичні особи, які діяли в інтересах 

юридичної особи). 

Ще однією серйозною вадою національної системи боротьби з корупцією 

є відсутність спеціалізованого органу, до завдань якого належало б виявлення 

та розслідування справ про корупційні злочини, вчинені вищими посадовими 

особами держави, тоді як існуючі спеціально уповноважені суб’єкти із 

запобігання корупції виявилися неефективними, здебільшого через відсутність 

гарантій незалежності їх діяльності та корумпованість. 

2. Мета - створення системи інструментів, які дадуть змогу ефективно 

виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було 

предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, 

притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних 

злочинів. 

3. Заходи: 

1) ухвалити закони, спрямовані на: 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо: 

- визначення поняття та переліку корупційних злочинів; 

- усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути 

звільненими від відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, 

у зв’язку з дієвим каяттям, випробуванням тощо; 

- приведення статті 368-
2
 у відповідність із статтею 20 Конвенції ООН 

проти корупції та запровадження цивільно-правових механізмів позбавлення 

незаконно набутого майна; 

врегулювання питань управління корпоративними правами та іншим 

майном, на яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, а також 

створення спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук 

майна, яке може бути конфісковано; 

створення можливостей досудового розслідування та судового 

провадження, а також стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/314-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
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набутого внаслідок злочинної діяльності, у разі якщо підозрюваний 

(обвинувачений) ухиляється від слідства чи суду; створення гарантій для 

ефективного управління такими активами, зокрема із застосуванням механізмів 

громадського контролю (наприклад, через утворення спеціального фонду); 

утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та 

розслідування корупційних злочинів на таких засадах: 

- наявність достатніх гарантій незалежності органу (відкритий і прозорий 

конкурсний відбір керівника органу, чіткі визначені законом підстави для 

звільнення керівника, які не допускають звільнення з політичних підстав, 

визначені законом засади фінансування органу та розмір оплати праці його 

працівників, заборона втручання в його діяльність); 

- прозорий конкурсний відбір основного персоналу органу з метою 

зменшення ризиків протиправного впливу на прийняття рішень та підбір 

кваліфікованих кадрів, які відповідають стандартам доброчесності; 

- спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчинених посадовими 

особами вищого рівня, суддями, прокурорами, іншими особами за умови, що 

корупційний злочин становить високу суспільну небезпеку; 

- наявність механізмів заохочення, у тому числі матеріального 

(наприклад, певного відсотка від суми конфіскованих злочинних доходів), з 

метою виявлення фактів корупції; 

- громадський контроль та відкритість органу, звітування кожні півроку 

про його діяльність; 

- заохочення співпрацювати з уповноваженими державними органами з 

метою виявлення фактів корупції; 

- введення посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів, які 

відряджаються для роботи до спеціально уповноваженого органу з питань 

виявлення та розслідування корупційних злочинів; 

2) утворити робочу групу, яка включатиме представників Кабінету 

Міністрів України, органів кримінальної юстиції, бізнесу та громадянського 

суспільства і проводитиме моніторинг застосування законодавства щодо 

заходів кримінально-правового провадження до юридичних осіб; підготувати 

необхідні методичні матеріали для працівників органів кримінальної юстиції та 

суддів, організувати проведення тренінгів для фахівців, які застосовуватимуть 

закон; організувати широку інформаційну кампанію із роз’яснення положень 

закону та необхідності забезпечення доброчесності бізнесу, до якої залучити 

громадянське суспільство та бізнес; на основі результатів моніторингу 

застосування закону підготувати зміни до нього; 

3) створити єдиний державний реєстр юридичних осіб, причетних до 

корупції, з метою виключення можливості їх участі у виконанні державних 

замовлень і контрактів, одержання державних кредитів, пільг з оподаткування, 

субсидій і субвенцій; забезпечити вільний доступ до такого реєстру через 

Інтернет; 

4) поширити поняття "публічні діячі" у законодавстві про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 

національних публічних службовців та діячів міжнародних організацій. 
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4. Корупційна ситуація в Україні: характеристика основних джерел 

оцінювання  

 

Розбудова України як сучасної європейської держави, спрямована на 

створення демократичного суспільства, здатного забезпечити кожному 

громадянинові вільний та рівний розвиток його здібностей і задоволення його 

життєвих потреб, супроводжується низкою негативних явищ, що створюють 

реальну загрозу державницькому буттю нашого суспільства. Серед 

деструктивних явищ, які потребують комплексної протидії з боку суспільства, 

значне місце посідає корупція. Виникнувши на тлі дисфункції влади, вона 

безжалісно руйнує демократичні засади побудови суспільства, порушує 

принцип рівності громадян та юридичних осіб перед законом та завдає 

нищівного удару інтеграційним процесам у світі.  

Дослідження нормативно-правової бази та наукових публікацій останніх 

років дозволяє зробити висновки про деякі позитивні зрушення у галузі 

боротьби з корупцією. По-перше, цей напрямок діяльності віднесено до 

найбільш важливих для української держави; по-друге, його визнано 

стратегічним, таким, що потребує проведення державної політики в окресленій 

сфері; по-третє, саме реалізація антикорупційної політики стала поштовхом для 

активізації роботи усіх правоохоронних органів та прискорення їх 

реформування, створення окремого органу, завданням якого є впровадження 

цієї політики у життя; по-четверте, фактично створена і діє система 

антикорупційного законодавства, крім того, вперше його приведено у 

відповідність із міжнародними правовими актами, прийнято ряд програмних 

документів, які визначають стратегію і тактику протидії цьому явищу; по-п’яте, 

розширилася практика співробітництва боротьби з організованою злочинністю 

та корупцією України й інших держав; по-шосте, відбулася активізація 

діяльності інституцій громадянського суспільства щодо впливу на корупційну 

ситуацію, інформування населення про це негативне явище; по-сьоме, 

спостерігається зростання наукового інтересу до вказаної проблематики, що 

виявляється в першу чергу в проведенні комплексних досліджень у цьому 

напрямку, як на рівні кандидатських, так і докторських дисертацій. 

Втім, незважаючи на визнання корупції в Україні загрозою для її 

національної безпеки, а також запровадження низки організаційних, правових 

та практичних заходів, запобігти її руйнівному впливу на суспільно-економічні 

процеси в нашій державі не вдалося. При цьому наша держава сприймається як 

одна з найкорумпованіших у світі. 

Основним негативним наслідком розвитку корупційної ситуації стало 

сприйняття України у світі як корумпованої держави, керівництво якої не 

здатне забезпечити в повному обсязі права і свободи людини. В результаті 

цього суттєво зменшено іноземні інвестиції в економіку країни, а її віднесено 

до групи держав з високим рівнем впливу корупції на суспільні відносини. 

Тому розвиток соціальних процесів, що відбуваються в Україні, підвищення 

тиску на корупцію з боку правоохоронних органів та громадянських інституцій, 
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активізація загальнодержавної антикорупційної політики свідчить про 

фактичне визнання боротьби з корупцією важливим аспектом забезпечення 

національної безпеки нашої держави. 

Вирішення цього завдання передбачає надання характеристики оцінки 

стану корупції у: законах та інших нормативно-правових актах України; 

офіційній статистиці; соціологічних дослідженнях; виступах, доповідях, 

посланнях вищих посадових осіб України тощо. Розглянемо названі джерела у 

запропонованому порядку. 

1. Під антикорупційним законодавством України розуміють закони та 

інші нормативно-правові акти, якими встановлюються спеціальні законодавчі 

положення щодо запобігання корупції, визначаються ознаки корупційних 

правопорушень та відповідальність за їх вчинення, регулюється діяльність 

державних органів або їх спеціальних підрозділів, до компетенції яких входить 

протидія корупції, координація такої діяльності чи контроль та нагляд за нею. 

З метою удосконалення законодавства України про боротьбу з корупцією 

та приведення його у відповідність до вимог міжнародних договорів у 

національне законодавство в Україні імплементовано Конвенцію ООН проти 

корупції від 29 вересня 2003 р., Конвенції Ради Європи про корупцію у 

контексті кримінального права від 4 листопада 1998 р., про корупцію у 

контексті цивільного права від 9 вересня 1999 р. та деякі інші правові акти 

До того ж на виконання антикорупційних програм були прийняті й 

правові акти Уряду та Президента України. Достатня кількість таких правових 

актів, крім відповідних приписів щодо протидії корупції, містять також 

положення, у яких оцінюється стан корупції у нашій державі, на підставі чого 

визначається зміст антикорупційних заходів у конкретний період розвитку 

нашого суспільства.  

Слід наголосити, дослідження корупції як соціально-правового, 

політичного, економічного феномена передбачає ґрунтовний аналіз 

законодавства, що визначає відповідальність за вчинення відповідної групи 

правопорушень, зміст діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо протидії цьому явищу, форми та методи їх діяльності. 

Так, норми кримінального законодавства, специфіка їх застосування 

щодо окремих категорій осіб, які вчиняють злочини, котрі мають ознаки 

корупції, досліджувалися М.Г. Вербенським, Л.В. Багрій-Шахматовим, 

О.О. Дудоровим, А.П. Закалюком, В.С. Зеленецьким, О.Г. Кальманом, М.І. 

Камликом, Я.Ю. Кондратьєвим, О.М. Литваком, М.І. Мельником, 

М.О. Потебеньком, А.І. Редькою, В.В. Сташисом, М.І. Хавронюком, В.І. 

Шакуном, С.А. Шалгуновою та деякими іншими вченими. 

Положення адміністративного законодавства у контексті заходів 

попередження та припинення корупційних правопорушень, а також стосовно 

адміністративної відповідальності за їх вчинення, діяльності органів державної 

влади, місцевого самоврядування і громадськості щодо реалізації 

антикорупційних повноважень та участі  у боротьбі з корупційними проявами 

розкривалися у роботах Л.А. Аркуші, В.Т. Білоуса, М.Ю. Бездольного, А.В. 

Гайдука, І.П. Голосніченка, В.В. Дурдинця, Д.І. Йосифовича, В.О. 
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Завгороднього, В.К. Колпакова, М.В. Корнієнка, О.В. Кузьменко, 

Є.В. Курінного О.Я. Прохоренка, С.С. Рогульського, О.П. Рябченко, С.С. 

Серьогіна, С.Г. Стеценка, О.В. Терещука, О.В. Ткаченка, Р.М. Тучака, О.І. 

Олійник, Г.П. Пожидаєва, В.О. Шамрая. 

Не змогли обійти стороною аналіз законодавства й фахівці інших галузей 

знань: економісти – Г.С. Буряк, І.І. Мазур, політологи –В.С. Журавський, Є.В. 

Невмержицький, М.І. Михальченко, О.М. Михальченко, А.О. Сафоненко, 

соціологи – А.А. Бова та ін.  

У переважній більшості наукових праць наголошується на 

недосконалості законодавства про боротьбу з корупцією та висловлюються 

пропозиції з його удосконалення. 

Слід зазначити, що Україна, як член міжнародного співтовариства, 

перебуває у полі зору світової спільноти, яка висловлює свою позицію щодо 

розвитку корупційної ситуації в нашій державі, визначає вплив цього явища на 

розвиток демократичних інституцій, пропонує заходи щодо запобігання 

корупційним правопорушенням. При цьому аналізуються й оцінки, що даються 

в Указах Президента України, рішеннях Уряду та в інших підзаконних актах.  

В одній із перших національних програм боротьби з корупцією остання 

визначалася як суспільне зло, що негативно позначається на забезпеченні 

національної безпеки держави, викликає напругу в суспільстві. 

Визнання корупції загрозою для національної безпеки нашої держави 

обумовило прийняття низки рішень Радою національної безпеки і оборони 

України. Зокрема, в одному з них стан корупції визначається таким, що 

спричиняє руйнівний вплив на усі сфери життя суспільства, становить загрозу 

національній безпеці України, й серйозну перепону для реформ в економіці, 

гальмує становлення ринкових інститутів, перешкоджає надходженню 

інвестицій.  

Виявляючи у подальшому стурбованість, РНБО України продовжує 

приділяти посилену увагу проблемам протидії злочинності і корупції. Зокрема, 

нею визначено, що масштаби криміналізації та корумпованості влади мають 

тенденцію до невпинного зростання, сягаючи критичної межі, за якою настає 

втрата важелів керування державою з боку легітимної влади, розпад державних 

інститутів та припинення демократичного розвитку держави. 

Оцінка стану корупції в нашій державі здійснюється й парламентом. Так, 

у 2001 р. Верховною Радою України підкреслювалось, що проблема подолання 

корупції в Україні вже втратила суто юридичний аспект і перетворилася в 

найсерйознішу політичну проблему, нерозв'язання і загострення якої визначає 

міжнародне становище нашої держави та її політичний імідж у світі. Також 

вона постановила визнати, що рівень корупції в державі досяг надзвичайно 

високого рівня і реально загрожує конституційним основам державного ладу в 

Україні. У подальшому Верховна рада України під час прийняття законів та 

законопроектної роботи неодноразово наголошувала на існуючих корупційних 

загрозах для розвитку суспільних відносин в нашій державі. 

Крім того, протягом останнього десятиріччя боротьба з корупцію, 

враховуючи її негативний вплив, визначалася Урядами як пріоритетне завдання 
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державної політики. Так, у програмі діяльності Кабінету Міністрів "Реформи 

заради добробуту" корупція та організована злочинність визначаються як такі, 

що підривають довіру до влади, дискредитують Україну перед світовою 

спільнотою. У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. 

Ефективність. Відповідальність" протидія корупції зараховувалась до заходів, 

пов’язаних із захистом прав і свобод людини, зміцненням законності та 

правопорядку. Окремий розділ «Подолання корупції» було включено до 

Програми діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям», у якій 

проголошувалося, що питання недопущення виникнення умов для корупції 

повинні стати предметом неухильної уваги Уряду у побудові відносин держави 

і бізнесу, людини, бізнесу та чиновництва. Кожний нормативно-правовий акт 

Уряду, кожен проект законодавчого акта проходитиме експертизу на предмет 

можливих зловживань. Прозорість і публічність діяльності Уряду та виконавчої 

влади в цілому, невідворотність виявлення зловживань та покарання має стати 

перепоною для корупційних проявів. 

Крім того, оцінка корупції у процесі нормотворчості дається у 

пояснювальних записках до проектів законів, у яких містяться норми щодо протидії 

корупції, а також відповідних висновках і зауваженнях Головного науково-

експертного управління, Головного юридичного управління Верховної Ради 

України та центральних органів державної влади, Верховного Суду України на 

проекти законів щодо протидії корупції 

Таким чином, у правових актах органів державної влади корупція 

визначається як суспільне зло, що складає найсерйознішу політичну проблему і 

є основною загрозою соціально-економічному і демократичному розвитку 

суспільства, конституційним основам державного ладу в Україні та 

національній безпеці України. 

Вона є причиною бідності країни та напруги в суспільстві; підриває 

довіру громадян до держави та її владних структур; сприяє тінізації економіки; 

негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, 

управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні 

відносини; гальмує розвиток економіки та становлення ринкових відносин, 

підриває міжнародний авторитет України. 

Стан корупції в Україні оцінюється як загрозливий, її рівень – як надзвичайно 

високий, при цьому масштаби криміналізації та корумпованості влади мають 

тенденцію до невпинного зростання, сягаючи критичної межі. 

При цьому міжнародні експерти та організації, які надають оцінку 

корупційному іміджеві нашої держави, враховують зміст відповідних 

нормативно-правових актів, вбачаючи у них ставлення вищої української влади 

до цього явища та проблем, пов’язаних із його подоланням. 

2. До джерел, що містять офіційні дані про корупційну ситуацію в нашій 

державі, необхідно відносити показники офіційної статистики, яка формується 

на рівні Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної 

влади: Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, 

Міністерства юстиції України, Головного управління Державної служби 

України, Державної судової адміністрації України, а також інших центральних 
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органів виконавчої влади.  

Звертає на себе увагу той факт, що офіційний облік корупційних 

правопорушень становить проблему не лише для нашої держави. Зокрема, 

відповідні труднощі виникають навіть у тих країнах, де існує достатньо стале і 

розвинуте законодавство щодо боротьби з корупцією.  

Наприклад, хабарництво, що у більшості країн світу розглядається як 

одна з форм корупції, по-різному обліковується в статистичній звітності 

окремих держав. Так, у США воно враховується за арештами підозрюваних і 

фігурує лише у графі ―всі інші злочини‖. У статистиці Франції хабарництво 

розглядається в графі економічних і фінансових злочинів, у Німеччині – у графі 

про посадові злочини. Більшість держав (Великобританія, Франція, Італія, 

Швеція, Греція, Швейцарія, Іспанія, Фінляндія та ін.) наводять дані про осіб, 

притягнутих до кримінальної відповідальності за хабарництво або засуджених 

за це правопорушення. Деякі держави (Канада, США, ФРН тощо) узагалі не 

заповнювали графи про хабарництво і корупцію. І лише окремі країни 

(Болгарія, Україна, Росія, Туреччина, Румунія, Польща, Норвегія, Ізраїль, Чехія, 

Австрія, Японія) повідомляють про зареєстровані випадки корупції.  

Наприклад, аналіз даних Верховного Суду України за 2000-2009 рр. 

свідчить про те, що найбільша кількість офіційно зареєстрованих корупційних 

правопорушень була зафіксована у 2001 р. Зокрема, судами України у 

зазначеному році було розглянуто справи стосовно 8692 осіб (у 2000 р. – 6653, 

2002 р. – 6983, 2003 р. – 5700, 2004 р. – 5100, 2005 р. – 6900, 2006 р. – 6700, 2007 р. 

– 6900, 2008 р. – 7200, 2009 р. – 6100). У той же час стосовно кількості осіб, на 

яких було накладено адміністративне стягнення, така динаміка не спостерігається. 

Так, у 2000 р. ця кількість склала 2514 осіб, у 2001 р. – 3123, у 2002 р. – 3093, у 

2003 р. – 3033, у 2004 р. – 3000, у 2005 – 3900, у 2006 р. – 4100, у 2007 р. – 4600, у 

2008 р. – 4700, у 2009 р. – 4100. Тобто найбільша кількість осіб була притягнута до 

адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у 

2007 та 2008 рр. Слід зазначити, що в узагальненнях Верховного Суду України у 

2003–2009 рр. наводилися округлені дані. 

 

До того ж джерелом інформації про стан корупції в окремих сферах є 

аналітичні дані центральних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Ці дані у вигляді інформацій, звітів, довідок  відображають стан 

виконання Закону України ―Про боротьбу з корупцією‖ за певний проміжок 

часу (квартал, півріччя, рік) у центральних та місцевих органах виконавчої 

влади, органах місцевого самоврядування. У цих документах зазначається як 

загальна інформація, так і дані про осіб,  які вчинили протиправні вчинки, 

причини й умови конкретного правопорушення; досвід протидії корупції на 

регіональному та місцевих рівнях з урахуванням специфіки відповідної сфери 

суспільного життя. 

Отже, узагальнення масиву офіційних статистичних даних про боротьбу з 

корупцією дозволяє зробити такі висновки:  1) офіційна статистика свідчить 

про зменшення кількості як корупційних адміністративних правопорушень, так 
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і злочинів, що мають ознаки корупції; 2) інформація про корупцію складається 

з даних про: кількість складених протоколів про адміністративні корупційні 

правопорушення, рішень суду за направленими протоколами, осіб, щодо яких 

накладено адміністративні стягнення; злочини у сфері службової діяльності 

(хабарництво, зловживання владою або службовим становищем, перевищення 

влади або службових повноважень); 3) сумарна кількість корупційних 

правопорушень у 2005–2009 рр. коливалася у межах 10 тис.; 4) відсутність 

єдиного підходу до визначення протиправних дій як корупційних 

правопорушень не дозволяє встановити їх точну чисельність в Україні, а 

автоматичне складання різних показників не забезпечить об’єктивності через 

різні підстави для обліку; 5) інформація про стан виконання законодавства 

України про боротьбу з корупцією знаходиться у відкритому доступі у мережі 

Інтернет; 6) доречним є доповнення нормативних актів, які передбачають 

звітування органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

боротьби з корупцією, переліком правопорушень, які підлягають обліку як 

корупційні; суб’єктами, що формують відповідний масив статистичних даних; 

порядком оприлюднення їх громадськості. 

Незважаючи на існування даних офіційної статистики щодо корупційної 

ситуації в Україні, її оцінювання передбачає також аналіз інших джерел, за які 

формують корупційний імідж української держави. 

3. Проблема подолання корупції в Україні набуває усе більшої гостроти у 

період реалізації нашою державою євроінтеграційних прагнень, вступу до 

міжнародних економічних спільнот, залучення коштів міжнародних організацій 

для оздоровлення української економіки. 

Для здійснення заходів, пов'язаних із подоланням корупції в органах 

державної влади та запобіганням її виникненню, необхідно чітко уявляти 

масштаби цього негативного явища. Таке уявлення має ґрунтуватися як на 

даних офіційної статистичної звітності, так і на результатах оцінки 

суспільством відповідних процесів.  

Реалізація останнього положення Концепції подолання корупції в Україні 

передбачає враховувати під час оцінювання стану корупції в Україні дані 

соціологічних досліджень стосовно ставлення населення в цілому та окремих 

його груп до корупції як окремого явища, окремих її проявів, причин та умов, 

що їй сприяють, до органів публічної влади, у яких вона є найбільш 

поширеною. 

Отже, складність корупції як соціально-правового явища, різноманітність 

її проявів передбачає застосування різних методик щодо оцінювання масштабів 

її поширення в українському суспільстві. Серед них – опитування населення 

нашої держави, експертів та фахівців у галузі протидії корупції, підприємців 

України та зарубіжжя, побудова на цій основі відповідних рейтингів, які є 

основними формами оцінювання корупції та її впливу на українське 

суспільство в цілому й окремі його сфери. 

Досить впливовими слід визнати дослідження, які проводяться 

міжнародною неурядовою організацією ―Транспаренсі Інтернешнл‖. Протягом 

15 років нею досліджується індекс корумпованості різних країн світу (далі – 
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ІСК). Незважаючи на певні сумніви щодо об’єктивності цього індексу, його 

оприлюднення завжди викликає суспільний резонанс й активізує відповідну 

реакцію керівництва держави, політичних лідерів щодо його врахування в 

оцінюванні ефективності антикорупційної політики держави у певний період 

часу. 

Зокрема, Україна протягом останніх 10 років мала такі показники індексу: 

2000 р. – 1,5 (88 місце), 2001 р. – 2,1 (83 місце), 2002 р. – 2,4 (86 місце), 2003 р. – 

2,3 (106 місце), 2004 р. – 2,2 (122), 2005 р. – 2,6 (126), 2006 р. – 2,8 (99), 2007 р. – 

2,7 (118), 2008 р. – 2,5 (134), 2009 р. – 2,2 (146), 2010 р. – 2,4 (134) серед 90, 91, 

102, 133, 146, 159, 163, по 180 у 2007–2009 рр. та 178 держав відповідно. У зв'язку 

з цим певні закордонні аналітики декілька років поспіль констатують надзвичайну 

корумпованість нашої держави та постійне погіршення ситуації з корупцією в 

Україні. Наведені вище дані про індекс корупції України свідчить не про 

погіршення, а навіть про ―покращання‖ корупційної ситуації в Україні, оскільки 

він піднявся на одну десяту з 1,5 у 2000 р. до 2,8 у 2006 р. 

Отже, зазначені індекси та побудовані на їх основі рейтинги можуть 

впливати на прийняття міжнародними організаціями рішень стосовно України, 

зокрема щодо включення (виключення) її з міжнародних асоціацій, надання 

фінансової допомоги, визначення ефективності функціонування влади. В свою 

чергу вони впливають на рішення осіб, що працюють у приватному секторі й 

можуть інвестувати в українську економіку певні кошти, створювати спільні 

підприємства, забезпечити експорт українських товарів на світових ринках. У 

зв’язку з цим покращання показників індексів, що визначають рівень 

сприйняття корупції, дозволить змінити ставлення міжнародних політичних та 

бізнесових кіл до нашої держави й забезпечить їй подальший розвиток як 

рівноправного члена світової спільноти. 

При цьому в першу чергу слід звернути увагу на рекомендації 

міжнародних антикорупційних організацій щодо зосередження зусиль на 

подоланні корупції у сферах, оцінювання яких покладено в основу більшості 

рейтингів: підприємництві (дозвільні процедури, регуляторна політика, 

зрощення влади і бізнесу); судовій владі та правоохоронній сфері (справедливе 

правосуддя, забезпечення рівності перед законом, стан протидії корупційним 

діям правоохоронців); виборчій системі; стабільності та ефективності норм 

антикорупційного законодавства, його відповідності міжнародно-правовим 

актам.  
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Результати соціологічних досліджень громадської думки, які проводяться 

національними та закордонними організаціями. Формування негативного 

ставлення до корупції.  

Значний вплив на визначення стану корупції в Україні та формування 

ставлення до нашої держави у світі мають результати соціологічних досліджень 

громадської думки, що проводяться як національними, так і закордонними 

організаціями. 

Наприклад, протягом 2000–2009 рр. такі опитування проводилися 

соціологічною службою Українського центру економіко-політичних 

досліджень (УЦЕПД), службою ―Соціс-Гелап‖, Українським інститутом 

соціальних досліджень і центром ―Соціальний моніторинг‖, Київським 

міжнародним інститутом соціології, Харківським інститутом соціологічних 

досліджень, аналітичним центром ―Академія‖, експертами проекту «Сприяння 

активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» та 

деякими іншими організаціями. 

Особливу увагу слід приділити опитуванням громадян, що проведені у 

межах проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в 

Україні «Гідна Україна». Його реалізовано за сприянням Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) та корпорації «Виклики тисячоліття» (MCC) і 

являє собою комплексну оцінку ставлення населення до корупції в Україні в 

цілому та в окремих її сферах. Зокрема, протягом 2007–2009 р. проведено такі 

дослідження стану корупції: в Україні в цілому (2007–2009 рр.), при вступі до 

вищих навчальних закладів (2007–2009 рр.), у сфері регулювання 

підприємницької діяльності (митні процедури та транспортування товарів) 

(2007–2009 рр.); у судовій системі України (2008–2009 рр.), у судах загальної 

юрисдикції та апеляційних судах (2008 р.), у сфері вищої освіти (2008 р.), у 

сфері регуляторної політики (дозволи на будівництво та проведення операцій з 

землею) (2007 р.). 

Наприклад, у порівняльному аналізі загальнонаціональних досліджень 

стану корупції в Україні у 2007–2009 рр. зазначено, що громадяни України 

вважають, що рівень корупції в країні зріс. Сукупний індекс сприйняття 

корупції збільшився із 35,4 % у 2007 р. до 38,1 % у 2009 р. Збільшення кількості 

тих, хто вважає, що корупція все більше поширюється на різні сфери життя, 

корелюється з високим рівнем недовіри населення до органів влади всіх рівнів. 

Попри низький рівень довіри до інститутів влади, населення України 

продовжує вважати вищі органи влади найбільш відповідальними за боротьбу з 

корупцією. Як і раніше, більшість (68,8 %) вважають боротьбу з корупцією 

обов’язком Президента, трохи менше половини громадян покладають цю 

відповідальність на Верховну Раду (48,8 %) та Кабмін (44,2 %). Але впродовж 

останнього року громадяни України втратили надію на те, що Кабмін зможе 

ефективно протистояти корупції. І в цілому громадяни України не вірять в 

бажання органів влади всіх рівнів боротися з корупцією.  

З іншого боку, дослідження 2009 р. показало, що рівень реального 

досвіду корупції в країні зменшився. У 2009 р. 62,5 % респондентів говорили 

про те, що вони ставали учасниками корупційних дій за останні 12 місяців, 
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порівняно з 67 % тих, хто вказав на це в 2007 р. Загальний рівень корупції в 

Україні залишається дуже високим. В інших дослідженнях, в тому числі й 

регіональних, конкретизуються показники ставлення українців до корупції, 

визначається їх динаміка, наводиться розроблений науковцями індекс 

сприйняття корупції. 

Серед таких досліджень слід вказати публікацію «Корупція в Україні: 

2011 рік», підготовлену авторським колективом у складі М.В. Буроменського, 

О.В. Сердюк, І.М.Осика, О.В. Волянської, М.Ю. Огай
1
. Позитивним у цьому 

дослідженні є запровадження концепції та методики стандартного опитування 

населення щодо оцінювання рівня корупції в Україні як складової системи 

моніторингу антикорупційної діяльності в нашій державі. Авторами 

запропоновано базові (фіксуючи та конкретизуючі) показники корупційної 

ситуації і корупційних практик та додаткові показники (поширеність корупції у 

базових сферах суспільства, самооцінювання населенням та цільовими групами 

ступеня занепокоєності проблемою поширення корупції, рівень інформованості 

про корупцію та основні інформаційні джерела, сприйняття суспільних чинників і 

умов, що викликають корупцію, мотивація вибору корупційних моделей 

вирішення життєвих проблем або мотивація відмови від них, ставлення до 

доброчесних інформаторів, ситуативні показники). Також ними запроваджено й 

систему додаткових показників для окремих сфер оцінювання (освіта, охорона 

здоров’я, суди, нотаріат). 

Окремо слід зазначити авторські соціологічні дослідження, які проводилися 

науковцями різних галузей знань для підвищення об’єктивності висновків, 

пропозицій та рекомендацій, які містяться у дисертаційних та монографічних 

роботах. 

Наприклад, проведене нами у 2004–2007 рр. опитування 500 державних 

службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

(переважно посадових осіб органів місцевого самоврядування), показує, що, на 

думку 53,2 % опитаних державних службовців, за останні п’ять років кількість 

корупційних правопорушень збільшилася, а 12,3% зазначають зменшення таких 

правопорушень. При цьому 47,3 % опитаних вважають корупцію злочином, 

27,8 % – адміністративним правопорушенням, 5 % – дисциплінарним 

проступком і лише 8,18 % розуміють корупцію як сукупність цих трьох 

правопорушень.  

Відповідні опитування проводилися й іншими адміністративістами. 

Наприклад, Д.І. Йосифович провів опитування 138 працівників Управління 

боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) та 207 працівників Державної 

служби боротьби з економічними злочинами (ДСБЕЗ) різних регіонів України. 

О.В. Ткаченко проанкетував 534 працівників ОВС, у тому числі 333 керівників 

різного рівня та ін. Крім опитувань, науковці вивчають справи про корупційні 

правопорушення, застосовують й інші соціологічні методи для вставлення 

закономірностей суспільних відносин, що пов’язані з існуванням корупції.  

                                                           
1 Корупція в Україні: 2011 рік. – К., 2011.  
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Використання цих та інших авторських соціологічних досліджень 

дозволить підвищити обґрунтованість пропозицій та рекомендацій під час 

законопроектної роботи, удосконалити практику реалізації антикорупційного 

законодавства, сприятиме поширенню антикорупційних знань серед осіб, які 

беруть участь в опитуваннях, усунути проблемні питання під час кваліфікації 

корупційних правопорушень тощо. 

Вивчення результатів вказаних соціологічних опитувань свідчить про 

достатньо низький опір населення України корупційній експансії та 

психологічну готовність вчиняти корупційні дії більшістю з них, відсутність у 

нашій країні прозорих управлінських механізмів та значну корумпованість 

владних структур на всіх рівнях, а у зв’язку з цим – значний рівень недовіри 

населення до влади.  

 

 

5. Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної 

політики. 

 

 

Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням сутності, процесів 

формування та реалізації державної антикорупційної політики, потребує 

вивчення наявного наукового доробку дослідників питань запобігання і 

протидії корупції.  

Крім цього, такий аналіз проводиться й в процесі обґрунтування 

необхідності прийняття тих чи інших нормативно-правових актів, наукової 

експертизи їх відповідності положенням Конституції та законодавства України, 

тлумачення його положень. 

Слід погодитися з М.І. Мельником, котрий зазначає, що належне наукове 

забезпечення, яке передбачає організацію наукових досліджень з проблем 

запобігання та протидії корупції, приведення їх до певної системи, розроблення 

нових пропозицій, наукових методик і рекомендацій з цих питань, раціональне 

їх запровадження у практику, прогнозування та науковий аналіз ефективності 

застосування форм і засобів боротьби з корупцією, а також моральне і 

матеріальне заохочення авторів цих досліджень, є необхідною умовою 

підвищення ефективності цієї діяльності. 

Вивчення бібліографії з проблем протидії корупції свідчить про 

можливість виокремлення певних груп наукових джерел, у яких розглядалися 

питання складових політики держави у галузі подолання цього негативного 

явища.  

До першої групи можна віднести наукові праці, в яких досліджувався 

феномен корупції; визначалися її ознаки та детермінанти. У другій групі 

зосереджено роботи з адміністративного права, присвячені характеристиці 

діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості 

щодо протидії корупції. Третя група об’єднує у собі дослідження правової 

політики держави у цілому та особливостей її формування й реалізації в 

окремих сферах, у тому числі й у галузі запобігання й протидії корупції. 
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Феноменологія корупції є предметом досліджень кримінологів, 

адміністративістів, управлінців, політологів, економістів. 

Так, вчені-кримінологи М.Г. Вербенський, Л.В. Багрій-Шахматов, 

О.М. Джужа, О.О. Дудоров, В. В. Дурдинець, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, 

О.Г. Кальман, М.І. Камлик, Я.Ю. Кондратьєв, М. Й. Коржанський, М.В. 

Корнієнко, В.О. Криволапчук, О.М. Литвак, О.М. Литвинов, О.А. Мартиненко, 

М.І. Мельник, М.О. Потебенько, В.В. Сташис, М.І. Хавронюк, В.І. Шакун, 

С. А. Шалгунова, О.В. Шевченко та деякі інші українські автори у свої 

монографічних, навчальних працях, коментарях до законодавчих актів: 

ґрунтовно дослідили проблеми кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційних діянь, злочинів, пов’язаних з корупцією; сформулювали 

кримінологічну теорію детермінант корупції та механізмів її подолання; 

обґрунтовували засади державної політики щодо запобігання та протидії 

корупції; розкрили специфіку кримінальної відповідальності за окремі 

корупційні злочини, їх прояви в окремих сферах суспільства та особливості 

злочинної корупційної діяльності окремих осіб (груп). 

Концептуальне значення для наукового забезпечення державної 

антикорупційної політики має науковий доробок знаного кримінолога 

академіка Академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки 

України А.П. Закалюка. У своїх дослідженнях він послідовно відстоював 

необхідність запобіжного впливу на корупцію шляхом розробки і 

впровадження комплексу антикорупційних засобів з обов’язковим залученням 

громадськості, належною їх координацією та фінансуванням. 

Беззаперечно, слід згадати й наукові праці М.І. Мельника, який 

сформулював концептуально-теоретичні кримінологічні та кримінально-

правові засади протидії корупції, які включають вироблення цілісної системи 

наукових поглядів на корупцію та антикорупційну діяльність і формулювання 

на цій основі пропозицій кримінологічного та кримінально-правового 

характеру, спрямованих на забезпечення підвищення ефективності такої 

діяльності. Крім цього, разом з іншими авторами ним підготовлено ряд 

науково-практичних коментарів до законодавства України про протидію 

корупції, науково обґрунтовано систему заходів подолання корупції, які 

знайшли своє відображення у положеннях законів та підзаконних актах, 

численних публікаціях у засобах масової інформації тощо. 

Оперативно-розшукова характеристика корупції та тактика 

боротьби з нею стала предметом уваги Л. А. Аркуші, К.В. Антонова, О. Ф. 

Долженкова, О.Ф. Гіди, В.П. Корж, В. М. Ліщенко, І.В. Пшеничного, І.В. 

Сервецького, О.П. Снігерьова, К. О. Чаплинського, І.Р. Шинкаренка та ін. 

Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з 

корупцією досліджував І.С.О. Нуруллаєв. 

Результати кримінально-правових та кримінологічних досліджень 

дозволяють з’ясувати сутність корупції як форми злочинної діяльності, 

детермінанти корупційної злочинності, механізм злочинної корупційної 

поведінки, охарактеризувати кримінально-правові та кримінологічні засоби 

запобігання цьому негативному явищу. 
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Адміністративно-правові та управлінські аспекти боротьби з 

корупцією вивчалися В.Б. Авер’яновим, С.М. Алфьоровим, О.Ф. Андрійко, 

О. М. Бандуркою, О.О. Бандуркою, В.Т. Білоусом, В. М. Бевзенком, 

М.Ю. Бездольним, Ю.П. Битяком, Х.З. Босак, А.М. Волощуком, А.В. Гайдуком, 

В.М. Гаращуком, І.П. Голосніченком, В.Л. Грохольським, В.С. Гуславським, 

І.А. Дьоміним, М.І. Іншиним, Д.І. Йосифовичем, В.А. Завгороднім, 

Р.А. Калюжним, О.М. Клюєвим, В.В. Коваленком, В.К. Колпаковим, 

Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюком, С.Ф.  Константіновим, І. В. Корулею, 

О.В. Кузьменко, Ю.Д. Кунєвим, Є.В. Курінним, Н.П. Матюхіна, Т.П. Мінка, 

Р.С. Мельник, О.В. Негодченком, В. І. Олефіром, Т. П. Попченком, 

О.Я. Прохоренком, С.С. Рогульським, О.П. Рябченко, С.С. Серьогіним, 

С.Г. Стеценком, О.В. Терещуком, О.В. Ткаченком, Р.М. Тучаком, О.І. Олійник, 

Г.П. Пожидаєвим, В.О. Шамраєм, І. І. Яцківим та ін. 

Безпосередньо адміністративно-правові та управлінські проблеми 

державної політики розглядалися в роботах Д.Є. Андрєєвої, І.В. Арістової, І.В. 

Вєтрової, Т.О. Гуржія, Н.А. Железняк, В.В. Карлової, В.К. Колпакова, 

Б.А. Кормича, С.Г. Кривчук-Новак, О.О. Кучеренка, К.Б. Левченко, 

А.О. Леонової, О.В. Максименка, О.В. Морщагіна, Н.П. Москалюка, 

В.І. Олефіра, В.М. Олуйко, М.П. Перепелиці, В.П. Печуляка, 

Д.В. Приймаченка, О.В. Сосніна. 

У роботах вказаних та інших авторів містяться положення 

адміністративно-правової доктрини подолання корупції. Зокрема, ними 

визначено роль адміністративного права у контексті реформування публічної 

влади на сучасному етапі розвитку українського суспільства, забезпечення прав 

і свобод громадян; встановлено вплив корупції на суспільні відносини у сфері 

публічної служби; висвітлено питання застосування заходів адміністративного 

примусу у виявленні, припиненні корупційних діянь, притягненні винних до 

адміністративної відповідальності; сформульовано адміністративно-правові 

засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

у протидії корупції, взаємодії та координації у цій сфері, залучення 

громадськості до антикорупційної діяльності; визначено шляхи впровадження 

зарубіжного досвіду у подоланні корупції; розкрито специфіку протидії 

корупції в окремих державних органах та органах місцевого самоврядування 

тощо. 

Роботи цих дослідників є науковим підґрунтям для формулювання 

вихідних положень державної антикорупційної політки щодо визначення її 

співвідношення з іншими правовими явищами, структурування, встановлення 

ролі органів виконавчої влади в її формуванні та реалізації, в тому числі й 

розмежування їх повноважень, взаємодії та координації; виявлення сфер, 

вражених корупцією, які потребують нагального державного втручання, 

визначення прогалин у адміністративно-правовому механізмі протидії корупції; 

удосконалення процесів взаємодії публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства у протидії корупції на центральному і регіональному рівнях; 

забезпечення ефективного контролю за реалізацією антикорупційних заходів; 

розроблення механізмів імплементації положень міжнародно-правових 
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антикорупційних актів та позитивного зарубіжного досвіду у галузі протидії 

цьому явищу; формування системи проективного впливу на можливі факти 

корумпування суспільних відносин та заходів, спрямованих на відновлення 

прав, свобод і законних інтересів, фізичних, юридичних осіб і держави 

внаслідок вчинення корупційних діянь. 

Окремо слід звернути увагу на внеесок вчених-адміністративістів 

В.Б. Авер’янова, С.М. Алфьорова, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, А.М. 

Волощука, І.П. Голосніченка, В.В. Доненка, В.К. Колпакова, 

Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, Є.В. 

Курінного, О.В. Негодченка, Д.В. Приймаченка, С.Г. Стеценка, котрими 

створено нову парадигму адміністративного права, засновану на ідеології 

партнерства між публічною адміністрацією та громадянами, зміні призначення 

органів виконавчої влади від суб’єктів керування та державного втручання у 

більшість сфер суспільного життя до інституцій, що надають публічні 

(адміністративні, державні) послуги та несуть відповідальність перед 

населенням, тощо. 

Приділялася увага окремим складовим протидії корупції й фахівцями 

інших галузей знань. Так, економістами Г.С. Буряком, І.І. Мазур розкрито 

економічний підхід до виникнення корупційних відносин та особливості 

запобігання корумпуванню суспільних відносин економічними засобами, 

протидія тінізації економіки тощо. 

Політологами А.О. Сафоненком, В.С. Журавським, 

М.І. Михальченком, О.М. Михальченком, Є. В. Невмержицьким розкрито 

політичний аспект корупції в умовах трансформації українського суспільства, 

визначено роль корупції у формуванні політичних інститутів у суспільстві, 

обґрунтовано концепт політичної корупції. Наприклад, Є.В. Невмержицький у 

кандидатській та докторській дисертаціях, досліджуючи корупцію як 

соціально-політичне явище та феномен, розробив сучасний політичний підхід 

до процесу формування в Україні ефективної антикорупційної стратегії. Серед 

соціологічних досліджень можна назвати праці А.А. Бови.  

Праці фахівців з інших галузей науки дозволять розширити уявлення про 

корупцію, механізми корумпування суспільних відносин, наявні можливості 

економічних, політичних та інших засобів протидії корупції тощо. 

Також у цій роботі використовуватимуться результати наукових 

досліджень, проведених нами у 2001–2011 рр. Зокрема, це положення, що 

стосуються розуміння корупції як об’єкта впливу правоохоронної системи, 

правових засад протидії корупції, системи суб’єктів боротьби з корупцією, 

взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю, окремих складових 

зарубіжного досвіду антикорупційної діяльності тощо. 

Ґрунтовні положення щодо протидії корупції містяться також у працях 

представників ближнього зарубіжжя: К.М. Абдієва, С.Г. Александрова, 

С.О. Алімпієва, А.А. Аслаханова, В.В. Астаніна, Л.В. Астаф’єва, Г.І. Богуша, 

С.В. Ванюшкіна, Б.В. Волженкіна, П.Ю. Гуцева, М.О. Долгова, А.І. Долгової, 

С.М. Іншакова, П.О. Кабанова, Б.Д. Какешова, М.С. Качеліна, О.Й. 

Кирпічнікова, Д.М. Колчеманова, В.С. Комісарова, І.М. Кошелева, А.М. 
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Кузнєцова, П.М. Кузнєцова, Н.Ф. Кузнєцової, Ю.В. Кузовкова, П.Ю. Кулешова, 

І.С. Куприянова, О.В. Куракіна, М.М. Лашка, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунєєва, 

В.К. Максимова, О.І. Мізерії, Д.В. Мирошніченка, А. В. Наумова, С. Ю. 

Новікова, А.З. Нурутдінова, В. С. Овчинського, Д.О. Повного, 

Р.М. Психомахова, К.В. Севрюгіна, М.В. Селіхова, О.С. Семиніна, К.С. 

Соловйова, І.В. Стороженко, Н.В. Строчилової, А.А. Тирських, Х.А. Умарова, 

Т.А. Хабібуліна, О.І. Хамазіної, Н.В. Хлонової, О.А. Чистова, А.В. Чуманова, 

С.М. Шишкарьова, А.А. Шевелевича. 

Важливими для формування поглядів на державну антикорупційну 

політику є роботи європейських та американських фахівців: Дж. Абуєві, 

С. Алама, Г. Андерса, Д. Бэйлі, Г. Вевера, Д. Кауфмана, Р. Клітгаарда, 

Н. Леффа, К. Лейеса, Й. Мені, Е. Мак Кітріка, Д. Моокхаре, Дж. Попе, 

С. Пундея, С. Роз-Аккерман, Дж. Скотта, С. Семпсона, Т. Сесенера, 

К. Седленієкса, О. де Сардана, Дж. Тірола, А. Хайдемаєра, Л. Шеллі, 

А. Шляйфера .  

Вивчення основних з цих публікацій  свідчить про те, що більшу увагу в 

них приділено не юридичним аспектам протидії корупції, а економічним, 

політологічним, соціологічним. На підтвердження цього можна навести 

результати огляду публікацій про корупцію на базі ISI Web of 

Knowledge (сервісу індексування цитувань і пошуку наукових статей, що 

надається компанією Thomson Reuters), здійсненому російським соціологом Д. 

Рогозіним. За його даними, найбільша кількість публікацій стосується 

економічної проблематики – 995 статей, політичної – 670 статей, бізнесу – 302, 

планування стійкого розвитку – 270, дослідження територій – 264, державного 

управління – 243, кримінології – 236,  права – 188.  

Така ситуація зумовлюється насамперед розумінням у країнах Європи та 

США того, що корупція в першу чергу завдає удару економічним інтересам 

приватних осіб та корпорацій, її існування негативно впливає на вартість 

товарів, послуг, суттєво заважає реалізації демократичних цінностей у 

конкретній країні. При цьому, поряд з управлінськими та правовими важелями, 

економічні засоби унеможливлення корумпування відносин у публічній та 

приватній сферах є найефективнішими, мають більш тривалий ефект. 

Серед зарубіжних дослідників слід виокремити фахівців, котрі брали 

участь в оцінюванні стану корупції в Україні та готували звіти, доповіді та інші 

підсумкові документи для міжнародних організацій. Ними не лише визначено 

стан корупції в Україні, виконання нашою державою рекомендацій 

міжнародних органів та організації, а й розроблено (використано) прийняті у 

державах-членах ЄС методики такого аналізу, наведено приклади міжнародних 

антикорупційних стандартів та пропозиції щодо їх впровадження в українське 

законодавство і практику. Наприклад, це Філіс Ж. Аткінсон (Basel Institute on 

Governance), Р. Бонд (USAID ), Е. Вілсон (European Council on Foreign 

Relations), І. Гайка (Відділ боротьби проти корупції ОЕСР), О. Капішовська 

(GRECO Evaluation Team), Г. Клеменчіч (Університет м. Марібор), Д. Кос (Рада 

Європи), Н. Ланге (Фонд Конрада Аденауера), Т. Ласіч (Basel Institute on 

Governance), А. Майєрс (GRECO Evaluation Team), Р. Нурік (Freedom House), К. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
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Нюкомб (Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС), М. Свенцицький (ПРООН), 

Я. Стусек (Університет м. Марібор), Т. Хамемберг (Рада Європи), Ф. Хайнріх 

(Transparency International), К. Шак (США), А. Шепас (GRECO Evaluation Team) 

та інші, в тому числі й групи експертів, які залучаються до реалізації програм 

 SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management – програма 

підтримки вдосконалення врядування та менеджменту); TAIEX (Technical 

Assistance Information Exchange) – інструмент зовнішньої допомоги 

Європейської Комісією для обміну інформацією з метою розбудови 

інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного 

законодавства до acquis communautair; Twinning – це інструмент 

інституціональної розбудови і нова форма безпосереднього технічного 

співробітництва між органами влади держав – членів ЄС та країн-бенефіціарів, 

CIB (Comprehensive Institution Building Programme) – програма всеохоплюючої 

інституційної розбудови як частина ініціативи Європейського Союзу «Східне 

партнерство». 

У рамках цих програм досліджено аспекти антикорупційної політики у 

сфері державної служби, секторі безпеки, підприємництві, місцевому 

самоврядуванні тощо; забезпечено технічні умови для адаптації українського 

законодавства у галузі публічного урядування до європейських стандартів 

(створено необхідні бази із нормативно-правовими актами, методичними 

рекомендаціями, забезпечено доступ до них); надано практичну допомогу у 

функціональному обстеженні центральних та місцевих органів державної 

виконавчої влади; розроблено пропозиції для запобігання конфлікту інтересів 

на публічній службі, удосконаленню процедур доступу до публічної 

інформації, надання адміністративних послуг; здійснено сприяння у створенні 

системи електронного урядування та інші заходи. 

Як бачимо, здійснено спроби консолідувати наявні наукові знання про 

корупцію в межах міждисциплінарної науки «Мафіологія» або 

«Корупціологія». Так, під мафіологією пропонується розуміти галузь 

кримінологічних знань про організовану злочинну діяльність, її генезис, 

особливості функціонування злочинних організацій та заходи щодо 

нейтралізації цієї діяльності. Під корупціологією пропонується розуміти 

загальну теорію корупції, методів її дослідження та розробки ефективного 

антикорупційного управління. На думку В.В. Глущенка, предметом цієї 

наукової дисципліни є джерела корупції, її механізм, функції та ролі корупції, 

закономірності корупції, методи діагностики та запобігання корупції, а її 

завданнями – дослідження ризиків корупції, інтелектуального управління ними, 

впливу громадянського суспільства на корупцію, практики боротьби з 

корупцією, процесів формування антикорупційної культури у публічній та 

приватних сферах.  

У цілому слід позитивно оцінити прагнення науковців розробити окрему 

наукову теорію протидії корупції. Беззаперечно, мультидисциплінарний 

характер процесів запобігання й протидії корупції потребує поєднання 

наукових положень кримінального права, кримінології, криміналістики, 

оперативно-розшукової діяльності, адміністративного права та теорії 

http://www.sigmaweb.org/pages/0,3417,en_33638100_33638163_1_1_1_1_1,00.html
http://www.sigmaweb.org/pages/0,3417,en_33638100_33638163_1_1_1_1_1,00.html
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управління. Можна припустити, що обґрунтуванню такої теорії повинні 

передувати комплексні наукові дослідження, і в першу чергу 

загальнотеоретичні.  

Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є 

ставлення населення до цієї проблеми. Як свідчать результати досліджень, 

проведених в Україні протягом останніх років, більше половини населення 

схильне до вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти 

розв’язанню проблеми. Крім того, значна частка населення з огляду на брак 

відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, 

усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи 

професійної етики. За умови ефективної роз’яснювальної роботи населення 

може змінити ставлення до такої практики як до неприйнятної корупційної і, 

таким чином, антикорупційний потенціал суспільства значно зросте. 

Потребують уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення в 

інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм 

факти корупції. Частка такого населення є невеликою, зокрема з огляду на 

високий ступінь лояльності населення до корупції, засудження фактів 

повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам, 

низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, зневіру в 

ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за повідомлення 

про підозру в корупції. 

Разом з тим антикорупційний потенціал заходів із залучення населення до 

виявлення та повідомлення про факти корупції є високим, про що свідчить 

досвід іноземних держав. Створення спеціальних умов, які сприятимуть зміні 

суспільного уявлення про повідомлення про факти корупції, є одним із 

пріоритетів антикорупційної політики держави. 

Тому основною метою - формування в суспільстві ідеї нетерпимості до 

проявів корупції, та передбачити наступні заходи: 

1) ухвалити у співпраці з інститутами громадянського суспільства план 

заходів, орієнтований на різні соціальні та вікові групи і спрямований на 

комплексне розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до 

корупції, передбачивши, зокрема: 

регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 

формування психологічної установки у населення щодо несприйняття корупції 

як способу розв’язання проблеми; 

підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині 

обізнаності громадян щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації та 

правових способів захисту; 

роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що 

здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію 

корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки; 

системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей 

поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками; 
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запровадження культури повідомлення спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних 

правопорушень; 

подолання пасивності суспільства щодо протидії корупції, залучення 

широких верств населення до активної участі в антикорупційній діяльності. 
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ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ПРАВООХРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З 

КОРУПЦІЄЮ 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

1. Поняття і класифікація суб’єктів державної антикорупційної 

політики 

2. Компетенція суб’єктів державної антикорупційної політики 

3. Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт 

формування і реалізації державної антикорупційної політики 

4. Місцеві органи публічної влади як суб’єкти реалізації 

державної антикорупційної політики 

5. Інститути громадянського суспільства як учасники процесів 

формування і реалізації державної антикорупційної політики 

 

3.1.  Поняття і класифікація суб’єктів державної 

антикорупційної політики 
 

Проблема подолання корупції у світі в цілому та в Україні зокрема 

набуває все більшої актуальності. Впливаючи на систему відносин, які 

формуються у процесі міждержавної діяльності публічних та міжнародних 

організацій, транснаціональних корпорацій, корупція і породжені нею явища 

знижують рівень демократії, розвиток економіки, принижують роль інститутів 

громадянського суспільства, загрожують цивілізованому формуванню відносин 

між людиною і владою в окремих регіонах і країнах світу.  

Особливо важливим чинником у боротьбі з корупцією є ефективна 

державна антикорупційна політика. Ефективність антикорупційної політики в 

Україні потребує, крім наявності відповідної політичної волі і належного 

законодавчого забезпечення, визначення її суб’єктів.  

На сьогодні система органів і установ кримінальної юстиції, на яких 

згідно з чинним законодавством покладено обов’язки здійснення запобігання 

корупції, є громіздкою, внутрішньо суперечливою, не завжди науково 

обґрунтованою і надмірно ускладненою. Діяльність її суб’єктів 

характеризується дублюванням повноважень, відсутністю чіткого визначення 

та розмежування її компетенції тощо 
2
. 

У цьому підрозділі пропонуємо розглянути визначення поняття «суб’єкт 

державної антикорупційної політики»; критерії класифікації суб’єктів 

державної антикорупційної політики. 

                                                           
2
 Чикін О.О. Суб’єкти запобігання злочинам та корупції в Концепції реформування кримінальної юстиції 

України // Науковий вісник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnyk.com.ua. 

http://www.visnyk.com.ua/
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Слід зазначити, що суб’єкти боротьби з корупцією розглядалися в 

дисертаційях С.М. Алфьорова «Адміністративно-правовий механізм протидії 

корупції в органах внутрішніх справ» (2011 р.), М.І. Мельника «Кримінологічні 

та кримінально-правові проблеми протидії корупції» (2002 р.), Є.В. 

Невмержицького «Корупція як соціально-політичний феномен» (2009 р.), О.В. 

Ткаченка «Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах 

внутрішніх справ» (2008 р.), Р.М. Тучака «Адміністративно-правові засади 

боротьби з корупцією (2007 р.) та І.І. Яцківої «Адміністративно-правові засади 

протидії корупції в Україні» (2011 р.). Проте незважаючи на ці доробки, існує 

потреба у більш ґрунтовному вивченні вказаного питання. 

Починаючи аналіз суб’єктів державної антикорупційної політики 

доцільно розглянути загальнотеоретичні політологічні підходи до розуміння їх 

сутності та класифікації.  

Так, у політології під суб'єктами політики розуміють конкретних 

політичних носіїв різноманітної політичної діяльності, спрямованої на 

завоювання, захист або використання влади з метою реалізації своїх корінних 

інтересів. В їх ролі можуть виступати як індивіди, так і соціальні спільноти, які 

самостійно виробляють та реалізують програми дії, спрямовані на досягнення 

певних політичних цілей за допомогою свідомої діяльності. До суб'єктів 

політики належать також і соціально-політичні інститути як безпосередні носії 

владних функцій у суспільстві
3
. 

Також варто навести наявні у політології класифікації суб’єктів політики, 

що дозволить поглибити уявлення про різноманітність підходів до розуміння їх 

різновидів. Зокрема, в одному із навчальних видань наведено таку їх 

класифікацію: 1) за кількісною ознакою: а) одиничні (окремі громадяни, 

іноземці, особи без громадянства і т.п.) і групові (великі, середні та малі 

соціальні групи: класи, етноси, стани, еліти, фракції і т.п.); 2) за правовою 

ознакою: а) фізичні особи (громадяни, політичні лідери); б) юридичні особи 

(суспільно-політичні організації); 3) за напрямками політики: а) суб'єкти 

внутрішньої (громадяни, керівники, партії) і б) зовнішньої політики (народи, 

держави, їх спеціалізовані органи, міждержавні об'єднання); 4) за ознакою 

первинності або вторинності їх політичної участі: а) громадян (з різним 

політико-юридичним статусом); і соціальні спільноти (класи, нації, політичні 

еліти, інші соціальні групи); б) інші політичні інститути (держави, суспільно-

політичні організації та рухи та міждержавні об'єднання)
4
.  

Також політологічна наука оперує й зарубіжними концепціями 

класифікації суб’єктів політики: політико-філософською, організаційно-

інституційною ( пов'язана із розумінням всіх суб'єктів політики як державних 

(рідше – недержавних) інститутів); соціально-редуктивною (аналізує політичні 

процеси у контексті поведінки індивідів і групової динаміки, вивчення 

взаємодій суспільства, груп і особистості); біхевіоритською (розглядає як 

                                                           
3  Субъекты политики // http://rudocs.exdat.com/download/docs-96262/96262.doc. 
4  Там само. 

http://rudocs.exdat.com/download/docs-96262/96262.doc
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«первинного», «вихідного» суб'єкта політики особистість, або індивіда, 

стосовно якого групова ідентифікація займає лише похідне місце)
5
. 

Сучасна зарубіжна та вітчизняна політологія активно використовує й 

категорію «політичний актор» – це учасник політичного процесу, який володіє 

тими чи іншими політичними ресурсами, що дозволяють впливати на процес 

прийняття політичних рішень. Політичним актором може виступати 

політичний лідер, політичний інститут, соціальна спільність. В якості 

соціальних акторів звичайно виділяють правлячі еліти, групи інтересів, масові 

соціальні рухи 
6
. Таке трактування учасників політичних процесів можна 

використовувати й у контексті аналізу державної антикорупційної політики у 

зв’язку із підвищенням значення політичної волі у подолання корупції. 

Встановлення системи суб’єктів ДАП обов’язково передбачає розгляд 

відповідних положень антикорупційного законодавства. 

Так, Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

07.04.2011 р. (далі – Закон України 2011 р.) не надає визначення поняттю 

суб’єктів державної антикорупційної політики, хоча у ст. 5 передбачено 

систему суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.  

Так, до суб’єктів, які вживають заходів щодо запобігання і протидії 

корупції, передбачених цим законом, належать: Президент України; Верховна 

Рада України; органи прокуратури України (у т.ч. Генеральний прокурор 

України); Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений орган з питань 

антикорупційної політики (Міністерство юстиції України); спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (органи прокуратури, 

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої безпеки 

митних органів); суб’єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в 

установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення 

корупційних правопорушень, збереженні інтересів держави, а також в 

інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері 

(уповноважені підрозділи органів державної влади, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства установи, організації 

незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові 

особи, а також громадяни, об’єднання громадян за їх згодою).  

У даному випадку система суб’єктів, які вживають заходів щодо 

запобігання і протидії корупції, складається з суб’єктів, які: 

– здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах 

повноважень, визначених Конституцією України; 

– здійснюють координацію діяльності органів державної влади щодо 

                                                           
5  Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учеб. пособие. – М., 1998.  
6 Тургаев А.С., Хренов А.Е. Политология в схемах и комментариях: Учеб. 

пособие – СПб., 2005.  
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запобігання і протидії корупції; 

– безпосередньо вживають у межах своєї компетенції заходів щодо 

виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень;   

– беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом 

випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, 

збереження інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному 

забезпеченні вжиття заходів щодо запобігання і протидії корупції, у 

міжнародному співробітництві в цій сфері. 

У той же час відповідно до Модельного закону «Основи законодавства 

про антикорупційну політику» 2003 р. (далі – Модельний закон), прийнятого на 

22 пленарному засіданні Асамблеї держав – учасниць СНД, суб’єктами 

антикорупційної політики є народ держави, органи державної влади й 

місцевого самоврядування, установи, організації й особи, уповноважені на 

формування й реалізацію заходів антикорупційної політики, громадяни. 

Згідно зі ст. 7 Модельного закону до системи суб’єктів антикорупційної 

політики входять органи, уповноважені: розробляти й приймати нормативно-

правові акти у сфері антикорупційної політики; здійснювати попередження 

корупційних правопорушень; припиняти корупційні правопорушення й 

застосовувати заходи відповідальності за них; здійснювати правосуддя у 

справах про корупційні правопорушення й вживати інших законних заходів 

розв’язання конфліктів, пов’язаних з такими правопорушеннями; виконувати 

рішення про відшкодування шкоди, заподіяної корупційними 

правопорушеннями.  

Крім того, в цій статті передбачені такі суб’єкти антикорупційної 

політики, як політичні партії та інші громадські об’єднання.  

На відміну від Закону України 2011 р., в Модельному законі як суб’єкт 

антикорупційної політики визначено народ держави та політичні партії. 

Водночас відсутній спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної 

політики. На сьогодні таким органом є Міністерство юстиції України.  

Крім того, в Модельному законі розширено коло суб’єктів 

антикорупційної політики, які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

корупційними злочинами: прокуратура; органи безпеки; органи внутрішніх 

справ; митні органи; органи прикордонної служби; органи податкових 

розслідувань та інші правоохоронні органи, уповноважені на проведення 

оперативно-розшукових заходів, дізнання і слідства. 

Модельний закон також розкриває, в який спосіб народ держави і 

громадяни беруть участь у формуванні і реалізації антикорупційної політики, а 

саме через органи державної влади і місцевого самоврядування (для громадян 

ще й через партії та інші громадські організації) або безпосередньо на 

референдумі. 

Цікавим є згадування про можливість створення спеціалізованих 

підрозділів по боротьбі з корупційними злочинами. 

У Законі України 2011 р. спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері 

протидії корупції є спеціалізовані підрозділи, а в Модельному законі 

суб’єктами антикорупційної політики, які безпосередньо здійснюють боротьбу 
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з корупційними злочинами, названо правоохоронні органи, які утворюють 

спеціалізовані підрозділи. 

Якщо порівнювати з антикорупційними законами інших держав, то, 

наприклад, у Законі Республіки Казахстан «Про боротьбу з корупцією» в якості 

суб’єктів боротьби з корупцією зазначено державні органи і посадових осіб, 

керівників державних органів і відповідальних секретарів та інших посадових 

осіб, визначених Президентом, організацій, органів місцевого самоврядування. 

Суб’єктами, які здійснюють виявлення, припинення та запобігання 

корупційним правопорушенням, є органи прокуратури, національної безпеки, 

внутрішніх справ, податкової, митної і прикордонної служби, фінансової і 

військової поліції. 

Що стосується Закону Республіки Білорусь «Про боротьбу з корупцією», 

то ним як суб’єктів визначено державні органи, які здійснюють боротьбу з 

корупцією (органи прокуратури, внутрішніх справ і державної безпеки), і їх 

спеціальні підрозділи; державні органи й інші організації, які беруть участь у 

боротьбі з корупцією (Комітет державного контролю Республіки Білорусь і 

його органи, Державний митний комітет і митниці, прикордонні війська, 

Міністерство з податків і зборів і його інспекції, Міністерство фінансів і його 

територіальні органи, Національний банк, інші банки й небанківські кредитно-

фінансові організації, а також інші державні органи й організації).  

В даному випадку цікавим є розподіл суб’єктів на дві групи – тих, хто 

здійснює боротьбу з корупцією, та тих, хто бере участь у боротьбі з корупцією. 

Така відмінність у зазначених нормативно-правових актах щодо системи 

суб’єктів антикорупційної політиці вказує на різні підходи законодавців до 

розуміння самих суб’єктів та їх ролі в цій політиці, особливо стосовно народу 

держави, громадян та громадських і політичних організацій, судів. 

Підсумовуючи викладене, пропонуємо визначити поняття «суб’єкти 

державної антикорупційної політики» як народ України, система органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, установи, організації і 

особи, які уповноважені (зобов’язані або мають право брати участь) на 

формування і реалізацію державної антикорупційної політики.  

Іншим питанням є розгляд і систематизація різних наукових підходів до 

класифікації суб’єктів державної антикорупційної політики. 

Так, М.І. Мельник суб’єктів протидії корупції поділяє на суб’єктів: 

1) визначення і забезпечення реалізації антикорупційної політики держави; 

2) законодавчого забезпечення протидії корупції; 3) безпосередньої 

правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції; 4) здійснення правосуддя 

у справах про корупційні правопорушення (суд); 5) запобігання корупції; 

6) координації антикорупційної діяльності; 7) контролю та нагляду за 

діяльністю суб’єктів безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії 

корупції; 8) поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, 

усунення наслідків корупційних діянь; 9) фінансового, матеріально-технічного, 

інформаційного, науково-методичного та іншого забезпечення протидії 
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корупції 
7
. 

Така класифікація суб’єктів антикорупційної політики повністю 

збігається з класифікацією, наведеною в Аналітичній записці щодо 

концептуальних засад наукового супроводу державної політики України у 

сфері протидії корупції.  

Відповідно до даної записки першу групу суб’єктів складають вищі 

державні органи – Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, яким належить прерогатива визначення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, складовою якої є антикорупційна політика, та 

забезпечення її здійснення 
8
. 

Друга група суб’єктів здійснює законодавче (нормативно-правове) 

забезпечення протидії корупції. До них належать Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, відповідні міністерства та 

відомства.  

Третю групу зазначених суб’єктів складають суб’єкти безпосередньої 

правоохоронної діяльності у сфері боротьби з корупцією. Такі суб’єкти у межах 

своєї компетенції здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та 

розслідування корупційних правопорушень. Ними є органи прокуратури, 

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України, підрозділи внутрішньої безпеки 

митних органів. 

До вказаної групи також можна віднести передбачене в Кримінальному 

процесуальному кодексі України 2012 р. Державне бюро розслідувань України. 

Цікавим є також розподіл вказаної групи на дві підгрупи: суб’єктів, для 

яких безпосередня правоохоронна діяльність у сфері боротьби з корупцією є 

однією з основних функцій, і суб’єктів, для яких така діяльність є другорядною 

функцією і здійснюється лише у процесі виконання ними основних функцій, що 

безпосередньо не пов’язані з корупцією. 

До четвертої групи суб’єктів належать суди загальної юрисдикції, які 

здійснюють судовий розгляд справ про корупційні правопорушення. 

Діяльність суб’єктів п’ятої групи пов’язана із запобіганням корупції в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування. До них 

належать органи, які забезпечують проведення єдиної державної політики у 

сфері державної служби, здійснюють профілактичну антикорупційну діяльність 

серед службовців усіх органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування чи певних відомств. У записці до таких суб’єктів віднесено 

Головне управління державної служби України, а також підрозділи внутрішньої 

безпеки правоохоронних та деяких інших органів, одним з основних завдань 

                                                           
7 Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Дис. ... д-ра 

юрид. наук: 12.00.08. – К., 2002.  

8  Актуальні проблеми антикорупційної політики України: Аналітична записка / Національний інститут 

стратегічних досліджень // http://www.niss.gov.ua. 

http://www.niss.gov.ua/
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яких є здійснення профілактичного антикорупційного впливу на працівників 

цих органів.  

Водночас відповідно до ст. 5 Закону України 2011 р. такі підрозділи 

належать до спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо 

здійснюють виявлення, припинення та розслідування корупційних 

правопорушень, наприклад підрозділи внутрішньої безпеки митних органів. 

Шосту групу суб’єктів складають суб’єкти, які здійснюють координацію 

антикорупційної діяльності. Такими органами є: Генеральний прокурор 

України та підпорядковані йому прокурори, а також Рада національної безпеки 

і оборони України. Крім того, згідно зі ст. 5 зазначеного Закону до вказаної 

групи належать такі суб’єкти, як Кабінет Міністрів України, спеціально 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики. 

Сьому групу суб’єктів протидії корупції утворюють органи, що 

здійснюють контроль та нагляд за діяльністю суб’єктів безпосередньої 

правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції.  

Відповідно до положень Закону України 2011 р. Верховна Рада України 

здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в 

межах, визначених Конституцією України. Інші органи державної влади 

здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. 

Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції 

здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами. 

Крім того, до суб’єктів вказаної групи можна віднести Раду національної 

безпеки і оборони України, яка здійснює контроль за діяльністю органів 

виконавчої влади у сфері національної безпеки; суди, які здійснюють судовий 

контроль при розгляді корупційних злочинів та правопорушень, а також 

об’єднання громадян, їх членів або уповноважених представників, окремих 

громадян, які здійснюють громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

Восьму групу суб’єктів складають суди, а також прокурори, державні 

органи та органи місцевого самоврядування, які вживають заходів і приймають 

конкретні рішення стосовно відшкодування заподіяної корупційними діяннями 

шкоди, поновлення порушених ними прав. У межах своїх повноважень 

зазначені заходи можуть здійснювати й інші суб’єкти: Національний банк 

України, Рахункова палата України, ДПА тощо. 

Дев’ята група суб’єктів здійснює фінансове, матеріально-технічне, 

інформаційне, науково-методичне та інше забезпечення протидії корупції. До 

цієї групи можна віднести провідні наукові заклади держави, Національний 

антикорупційний комітет. Так, у Національній антикорупційній стратегії на 

2011–2015 роки зазначено, що наукове супроводження реалізації Національної 

антикорупційної стратегії здійснюватиметься провідними науковими закладами 

держави. 

Відповідно до Положення про Національний антикорупційний комітет 

основними його завданнями є здійснення системного аналізу стану протидії 
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корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, 

що вживаються для запобігання і протидії корупції, а також розроблення з 

урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних 

світових організацій проектів актів законодавства з питань посилення боротьби 

з корупцією. 

Такими суб’єктами можуть бути окремі міністерства або інші центральні 

органи виконавчої влади. Наприклад, Департамент антикорупційного 

законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України, 

підрозділи якого проводять роз’яснення норм антикорупційного законодавства. 

Виходячи з аналізу наведеної класифікації суб’єктів державної 

антикорупційної політики, можна вказати на її певну складність і обтяжливість. 

Крім того, більшість вищезазначених суб’єктів входять до декількох груп за 

різним функціональним призначенням. 

Тому, на нашу думку, така наукова класифікація не повністю гармонує з 

тією системою суб’єктів державної антикорупційної політики, яка наведена в 

Законі України 2011 р. та в Модельному законі, а також функціями, які 

виконують окремі суб’єкти, такі як спеціальний уповноважений орган з питань 

антикорупційної політики, Національний антикорупційний комітет тощо. 

Вчені-адміністративісти, проводячи аналітичні розвідки щодо 

систематизації суб’єктів протидії корупції, використовують різні критерії для їх 

класифікації. 

Так, С.М. Алфьоров за обсягом повноважень та ступенем участі суб’єкта 

в адміністративно-правовому механізмі протидії корупції виділяє таких 

суб’єктів протидії корупції в ОВС: 1) суб’єкт, що здійснює координацію, 

спрямовує, визначає та контролює діяльність із протидії корупції в ОВС; 

2) суб’єкти, що наділені правом виявляти, фіксувати та розслідувати корупційні 

правопорушення в ОВС; 3) суб’єкти, які у процесі виконання своїх функцій в 

ОВС своєю діяльністю сприяють протидії корупції; 4) суб’єкти, які сприяють 

протидії корупції в межах інших покладених на них функцій та завдань
9
.  

                                                           
9 Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх 

справ: Монографія. – Х., 2011.  
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У той же час О.В. Ткаченко розглядає класифікацію суб’єктів боротьби з 

корупцією з огляду на систему державних органів, які здійснюють боротьбу з 

корупцією: 1) спеціально створені для боротьби з корупцією державні органи; 

2) державні органи, які беруть участь у боротьбі з корупцією у межах 

виконання покладених на них інших основних функцій; 3) державні органи, на 

які покладено обов’язок сприяти спеціальним підрозділам по боротьбі з 

корупцією у межах виконання покладених на них основних функцій, 

пов’язаних зі здійсненням контрольних та наглядових повноважень; 4) органи, 

які здійснюють правозастосовну функцію (судові органи)
10

.  

На нашу думку, така класифікація значно звужує та не розкриває всієї 

повноти системи суб’єктів державної антикорупційної політики. Класифікації 

було піддано тільки державні органи, які здійснюють боротьбу з корупцією. 

У попередніх дослідженнях ми вже приділяли увагу суб’єктам протидії 

корупції у контексті їх взаємодії. Так, нами було запропоновано основними 

критеріями віднесення того чи іншого державного органу до кола 

вищезазначених суб’єктів вважати наявність у нього головних правоохоронних 

функцій, які безпосередньо пов’язані з боротьбою з корупцією, а саме: 

а) виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень; 

б) застосування примусових заходів до осіб, які їх вчиняють; в) здійснення 

юрисдикційних дій забезпечуючого характеру для притягнення винних до 

юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь; г) профілактика 

корупційних правопорушень. Таким чином, враховуючи нормативні та наукові 

підходи до поняття суб’єктів боротьби з корупцією, критерії віднесення до їх 

складу державних органів, а також види органів, які беруть участь у протидії та 

боротьбі з корупцією, можна подати їх класифікацію за критеріями: 

1) функціонального призначення; 2) сфери діяльності; 3) місця в системі 

взаємодії діяльності щодо боротьби з корупцією; 4) наявності спеціального 

статусу
11

. 

Основною підставою класифікації суб’єктів боротьби з корупцією є їх 

розподіл за функціональним призначенням. На нашу думку, серед них 

необхідно виділити: а) суб’єкти, спеціально створені для боротьби з корупцією; 

б) суб’єкти, які беруть участь у боротьбі з корупцією. 

Досліджуючи адміністративно-правові засоби протидії корупції, 

Р.М. Тучак виділяє три основні групи суб’єктів, які їх застосовують: 1) прямої 

компетенції: відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України; 

податкової міліції; Служби безпеки України; органів прокуратури України; 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; інші органи та 

підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним 

законодавством; система судів загальної юрисдикції. Вони безпосередньо 

здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з корупцією і мають прямий 

обов’язок щодо антикорупційної діяльності; 2) опосередкованої компетенції: 

                                                           
10 Ткаченко О.В. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ: Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2008 
11  Заброда Д.Г., Колпаков В.К. Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб’єктів боротьби з корупцією: 

Монографія. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 88. 
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підрозділи Державного департаменту України з питань виконання покарань, 

Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України 

тощо. Вони у процесі своєї роботи допомагають органам з першої групи в 

боротьбі з корупцією, не беручи в ній безпосередньої участі; 3) координації: 

Рада національної безпеки та оборони України, відповідні підрозділи органів 

прокуратури України, НЦБ Інтерполу та місцеві органи державної виконавчої 

влади, які здійснюють загальне керування всією системою правоохоронних 

органів, уповноважених вести боротьбу з корупцією
12

. 

При цьому класифікація, наведена Р.М. Тучаком, також нагадує 

попередню класифікацію в частині поділу на суб’єктів, які безпосередньо 

здійснюють боротьбу з корупцією, суб’єктів, які беруть участь у боротьбі з 

корупцією, та суб’єктів, які здійснюють контрольні повноваження. 

У цій класифікації також відсутня вказівка на роль громадян, 

громадських і політичних об’єднань у державній антикорупційній політиці. 

Крім того, така класифікація, на нашу думку, суперечить положенням ст. 

5 Закону України 2011 р. в частині функціональних повноважень спеціальних 

підрозділів митних органів та ролі НЦБ Інтерполу в загальному керуванні всією 

системою правоохоронних органів, які уповноважені вести боротьбу з 

корупцією, а також не розкриває значення судів у системі суб’єктів державної 

антикорупційної політики. 

І.І. Яцків  класифікує суб’єктів протидії корупції за критерієм наявності 

повноважень протидіяти корупційним діянням  на спеціально уповноважених 

суб’єктів і суб’єктів опосередкованого впливу (яким може бути навіть 

пересічний громадянин)
13

. Така класифікація зводиться до суб’єктів, які 

здійснюють боротьбу з корупцією, та суб’єктів, які беруть участь в боротьбі з 

корупцією. Однак із наведеної І.І. Яцків класифікації не можна зрозуміти 

функціональне призначення кожного суб’єкта протидії корупції. При цьому, на 

відміну від класифікації, наведеної Р.М. Тучаком, у цій класифікації до 

суб’єктів опосередкованої компетенції входять й окремі громадяни. 

Крім того, можна зазначити, що система суб’єктів державної 

антикорупційної політики набагато ширша, ніж система суб’єктів боротьби з 

корупцією. Наприклад, до системи суб’єктів державної антикорупційної 

політики входять суб’єкти, які здійснюють формування, реалізацію 

антикорупційної політики, координацію органів державної влади з питань 

запобігання і протидії корупції, а також контроль та нагляд за їх діяльністю. 

Не визначено й важливість такого суб’єкта державної антикорупційної 

політики, як громадяни, хоча саме їхня участь у заходах щодо запобігання 

корупції є запорукою успішної антикорупційної політики
14

. 

Характеризуючи систему суб’єктів державної політики у сфері безпеки 

дорожнього руху Т. Г. Гуржій поділяє їх на такі групи впливу: 1) суб’єкти 

публічно-владних повноважень; 2) об’єднання громадян; 3) комерційні, 

                                                           
12 Тучак Р.М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07. – Х., 2007. 
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професійні та інші групи інтересів; 4) засоби масової інформації; 

5) ―профілюючі‖ міжнародні організації. 

Така класифікація хоча і відповідає сучасним підходам до системи 

учасників політичних процесів, але стосовно антикорупційної політики може 

бути використана лише частково.  

Класифікація суб’єктів кримінально-правової політики, наведена 

професором П.Л. Фрісом, передбачає, що до суб’єктів такої політики належать: 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, 

Конституційний Суд України, Верховний Суд України, а до учасників: суди 

загальної юрисдикції; правоохоронні органи (прокуратура, МВС, СБУ, органи 

податкової міліції, органи державного департаменту України з питань 

виконання покарань та ін.); громадяни 
15

. 

Відповідно до такої класифікації суди, правоохоронні органи і громадяни 

належать не до суб’єктів кримінально-правової політики, а до її учасників. 

Аналізуючи повноваження, функції та діяльність політичних інститутів, а 

також органів, на які держава покладає обов’язки боротьби з корупцією, 

Є.В. Невмержицький поділяє їх на п’ять рівнів, відносячи до першого – 

Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, 

Верховний Суд України, Вищий Господарський Суд України, Вищий 

Адміністративний Суд, Генеральну прокуратуру України; до другого – 

міністерства, державні комітети та інші центральні відомства України; до 

третього – обласні та прирівняні до них державні адміністрації, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідні ради народних депутатів; до 

четвертого – виконкоми міських рад, районні державні адміністрації, міські та 

районні ради народних депутатів; до п’ятого – інститути громадянського 

суспільства – політичні партії, громадські об’єднання та створені ними 

структури
16

. 

Російський вчений-політолог А. В. Захаров обґрунтовує таку 

багаторівневу систему суб’єктів – політичних інститутів, включених в 

загальний антикорупційний механізм: 

1. На першому рівні суб'єктом антикорупційної правової політики 

виступає держава і державні інститути і механізми (правоохоронних і перш за 

все судових органів і прокуратури, вищестоящі інстанції, законодавчі органи 

влади різних рівнів). 

2. На другому (корпоративному) рівні елементом антикорупційної 

правової політики виступають громадські організації, серед яких необхідно в 

першу чергу виділити політичні партії (у тому числі і їх регіональні 

                                                                                                                                                                                                 
13 Яцків І.І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07. – К., 2011 
14  Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної 

політики / Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства 

юстиції України // http://www.minjust.gov.ua. 
15 Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. – К., 

2005.  
16  Невмержицький Є.В. Корупція як соціально-політичне явище : особливості проявів і механізми 

подолання в сучасній Україні: Автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. – К., 1999. – С. 18. 

http://www.minjust.gov.ua/
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відділення), профспілки, правозахисні рухи і фонди, а також комерційні, 

підприємницькі структури.  

3. Третім рівнем реалізації превентивних антикорупційних заходів у 

сучасних умовах є діяльність міжнародних неурядових та міжурядових 

організацій як інститутів, що володіють функціями моніторингу і контролю над 

діяльністю органів державної влади в тій чи іншій країні на підставі 

міжнародних правових договорів і конвенцій
17

.  

Виходячи з назви третього розділу Закону України 2011 р. «Участь 

громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції», можна говорити 

про те, що громадяни беруть участь у запобіганні і протидії корупції. У той же 

час у п. 6 ст. 5 цього Закону громадяни виступають в якості суб’єктів, які 

беруть участь у запобіганні і протидії корупції, тобто просто учасниками їх вже 

називати не можна. В даному разі вони є суб’єктами державної 

антикорупційної політики. 

Що стосується судів, то у ст. 5 зазначеного Закону їх як суб’єктів, які 

вживають заходів щодо запобігання і протидії корупції, взагалі не визначено. 

У п. 6 ст. 5 Закону України 2011 р. передбачені суб’єкти, які беруть 

участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у 

здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні 

порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а 

також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів 

щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій 

сфері. 

Хоча суди частково і беруть участь у заходах щодо відновлення 

порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, то таку основну 

функцію, як здійснення правосуддя у справах про корупційні правопорушення 

й застосовування інших законних заходів розв’язання конфліктів, пов’язаних з 

такими правопорушеннями, у п. 6 ст. 5 взагалі не передбачено. 

Важливим є також розуміння місця народу держави в системі суб’єктів 

державної антикорупційної політики.  

Відповідно до ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування. Народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої 

демократії (ст. 69). 

Виходячи з того, що корупція є серйозною загрозою для стабільності й 

безпеки суспільства, можна говорити про те, що й основним суб’єктом 

державної антикорупційної політики має бути народ держави, який формує і 

реалізовує антикорупційну політику через органи державної влади і місцевого 

самоврядування або на референдумі. 

Крім того, в політологічній науці народ (у даному випадку під поняттям 

«народ» розуміється певна соціальна спільнота, що історично склалася) 

                                                           
17  Захаров А. В. Политико-административные факторы антикоррупционных реформ в публичном 

управлении в период системной трансформации: Автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – СПб., 2007.  
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розглядається як активний суб’єкт політики
18

 чи основний суб’єкт 

народовладдя
19

. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Закон України 2011 р. не надає 

визначення поняттю суб’єктів державної антикорупційної політики. 

Відповідно до Модельного закону суб’єктами антикорупційної політики є 

народ держави, органи державної влади й місцевого самоврядування, установи, 

організації й особи, уповноважені на формування й реалізацію заходів 

антикорупційної політики, громадяни. 

Крім того, у ньому як суб’єкта антикорупційної політики визначено 

політичні партії, розширено коло суб’єктів антикорупційної політики, які 

безпосередньо здійснюють боротьбу з корупційними злочинами. В той же час 

відсутній спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики. 

Відмінність в антикорупційних законах різних держав щодо системи 

суб’єктів антикорупційної політики вказує на різні підходи законодавців до 

розуміння самих суб’єктів та їх ролі в цій політиці, особливо стосовно народу 

держави, громадян та громадських і політичних організацій, судів. 

Виходячи з аналізу наукових класифікацій суб’єктів боротьби з 

корупцією, можна вказати:  

1) вони характеризуються певною складністю й обтяжливістю або, 

навпаки, вузькістю (значно звужують та не розкривають всієї повноти системи 

суб’єктів державної антикорупційної політики);  

2) більшість суб’єктів класифікації входять до декількох круп за різним 

функціональним призначенням. При цьому можна погодитись, що не всі 

суб’єкти можуть виконувати тільки одну функцію у сфері запобігання і 

протидії корупції (наприклад, органи прокуратури, Верховна Рада України, 

Міністерство юстиції України);  

3) не визначено роль народу держави, громадян, громадських та 

політичних об’єднань у державній антикорупційній політиці;  

4) більшість класифікацій зведено саме до суб’єктів, які здійснюють 

боротьбу з корупцією, та суб’єктів, які беруть участь у боротьбі з корупцією; 

така класифікація не повністю гармонує з тією системою суб’єктів державної 

антикорупційної політики, яку наведено в Законі України 2011 р., а також з 

переліком функцій, які виконують окремі суб’єкти, такі як спеціальний 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики, Національний 

антикорупційний комітет тощо. 

Система суб’єктів державної антикорупційної політики набагато ширша, 

ніж система суб’єктів боротьби з корупцією.  

Громадяни посідають одне з головних місць у системі суб’єктів 

державної антикорупційної політики.  

Крім того, важливим є розуміння місця народу держави в системі 

суб’єктів державної антикорупційної політики.  

                                                           
18  Політологія: Навч. посібник / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2004.  

19 Мірошниченко Ю. Концептуальні підходи до визначення суб’єктів безпосереднього народовладдя в 

Україні // http://www.miroshnychenko.ua. 
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З точки зору функціонального призначення та розуміння системи 

суб’єктів державної антикорупційної політики логічно поділити їх на такі три 

основні групи:  

1) суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: 

Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 

Міністерства й відомства та їх спеціально уповноважені суб’єкти (п. 4 ст. 5 

Закону України 2011 р.); органи прокуратури України; суди тощо;  

2) суб’єкти, які беруть участь у запобіганні і протидії корупції: 

уповноважені підрозділи органів державної влади; місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації, 

їх посадові та службові особи, а також громадяни, об’єднання громадян (п. 6 ст. 

5 Закону України 2011 р.) тощо;  

3) суб’єкти, які здійснюють формування, реалізацію антикорупційної 

політики, координацію органів державної влади з питань запобігання і протидії 

корупції, а також контроль та нагляд за їх діяльністю: спеціально 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики (Міністерство юстиції 

України); Верховна Рада України, Національний антикорупційний комітет; 

Рада національної безпеки та оборони України; Генеральний прокурор України 

та підпорядковані йому прокурори; громадськість тощо. 

 

 

3.2. Компетенція суб’єктів державної антикорупційної політики 

 

Системний характер боротьби з корупцією в Україні передбачає, 

насамперед, поєднання комплексу організаційних, кримінально-правових, 

кримінально-процесуальних, оперативно-розшукових та адміністративно-

процесуальних заходів з метою виявлення, припинення, розкриття та 

попередження корупційних правопорушень. При цьому вибір виду заходу або 

їх поєднання залежить від різновиду корупційного діяння, обсягу компетенції 

конкретного суб’єкта та наявності у нього відповідних ресурсів, необхідних для 

застосування цього заходу.  

Однак незважаючи на те, що однією з вимог законності є забезпечення 

діяльності органів, які ведуть боротьбу з корупцією в межах, у порядку та у 

спосіб, визначений законодавством, це питання розглядається вченими 

переважно крізь призму характеристики законодавчих повноважень конкретних 

органів. Тому доречно було б сформулювати поняття компетенції суб’єкта 

державної антикорупційної політики. 

Термін ―компетенція‖ походить від латинського ―competentia‖ (ведення, 

здатність, приналежність до права) – сукупність предметів відання, функцій, 

повноважень, прав та обов’язків органу виконавчої влади, посадової особи
20

. 

Інший словник додає до цього поняття фразу ―…що визначається Конституцією 

України й іншими нормативно-правовими актами‖
21

. Тобто вказаний термін має 

                                                           
20 Популярна юридична енциклопедія. – К., 2002. – С. 210. 
21 Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К., 1998. – С. 76. 
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як мінімум два значення: а) коло питань, в яких обізнані певна особа або орган; 

б) коло повноважень (прав та обов’язків).  

З управлінської точки зору компетенція визначає положення того чи 

іншого органу в їх системі, а також виступає як метод урегулювання 

взаємовідносин між цими органами. Тому, як слушно зазначив Б.М. Лазарєв, 

―компетенція визначає специфічну роль кожного органу і в той же час 

забезпечує узгодженість їх дій‖ 
22

. 

Більш обґрунтованим, на наш погляд, є дуалістичне розуміння поняття 

категорії ―компетенція органу‖, що включає в себе два елементи: по-перше, 

―предмети відання‖ (коло суспільних відносин); по-друге, ―права та обов’язки‖ 

або ―владні повноваження‖ органу. Щодо першого елемента компетенції, то в 

узагальненому вигляді об’єктом компетенції суб’єктів ДАП виступають 

суспільні відносини, опосередковані потребою держави мінімізувати 

(зменшити) вплив корупції на суспільні процеси виявленням, припиненням, 

розкриттям та розслідуванням корупційних правопорушень, а також усуненням 

причин та умов, які їм сприяють. 

Другим важливим елементом компетенції органу держави є його 

повноваження, які, з одного боку, є прямим вираженням державного 

владування, а з другого – специфічною ознакою органу. У науковій літературі 

повноваження визначено як те, що можна зробити, яких заходів може вжити 

орган, як єдність прав і обов’язків, засіб для виконання органом своїх завдань, 

юридичний засіб, за допомогою якого орган держави виконує свої функції. 

Висловлювалася думка про те, що повноваження – це забезпечена законом, 

орієнтуюча вимога уповноваженого суб’єкта конкретної поведінки та дій, 

звернена до фізичних та юридичних осіб
23

. Ми вважаємо, що наведені думки 

правильно характеризують повноваження як елемент компетенції органу, 

доречно акцентуючись при цьому на різних його аспектах. 

Таким чином, наділення відповідною компетенцією суб’єктів ДАП є 

однією з передумов ефективності використання можливостей держави в 

керівництві суспільними процесами. Чим точніше визначено компетенцію цих 

органів, тим узгодженіше працює апарат, ефективніше використовуються 

правові, організаційні й інші засоби для вирішення завдань щодо протидії 

корупції. 

Окреслюючи компетенцію своїх органів виданням правових норм, 

держава тим самим використовує такі їх якості, як формальна визначеність, 

системність, динамізм, примусовість та здатність вносити у суспільні відносини 

                                                           
22 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972. – С. 12.  
23 Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практич. комментарий). – Х., 

2003. – С. 31; Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учеб.: В 4-х т. / Отв. ред. 

Б.А. Страшун. – М., 1996. – Т. 2. – С. 138; Битяк Ю.П., Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у 

державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій. – Х., 1994. – С. 31; 

Комзюк А.Т. Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність // 

Концепція формування законодавства України: III міжрегіональна науково-практична конференція 

(листопад 1998 р.). – Запоріжжя, 1999. – С. 5, 9. 
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порядок, системність, стійкість, а також можливість застосування санкцій за 

ухилення від встановленого порядку діяльності
24

. 

Слід погодитися з думкою Н.В. Лебідь, що встановлюючи компетенцію 

державних органів, законодавець, використовуючи правові норми, регулює 

відносини трьох видів: а) між цими органами та об’єктами їх управлінського 

впливу; б) між самою державою і державними органами; в) між органами 

виконавчої влади
25

. 

Отже, компетенція суб’єктів ДАП – передбачена законодавством система 

повноважень відповідних державних органів, місцевого самоврядування та 

громадськості спрямована на запобігання, розкриття та розслідування фактів 

корупції, зменшення ризиків від її негативних наслідків та участь у відновленні 

порушених прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

                                                           
24 Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. – М., 1971. – С. 68. 

25 Лебідь Н.В. Повноваження державних інспекцій, як складова їх компетенції // Міліція України. – 2004. – № 5. 

– С. 5-8. 
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Дослідження повноважень таких суб’єктів нададуть змогу сформулювати 

їх оптимальну систему, визначити їх роль та місце в такій системі. 

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» від 07.04.2011 (далі – Закон України 2011 року) до суб’єктів, які 

вживають заходів щодо запобігання і протидії корупції, належать: Президент 

України; Верховна Рада України; органи прокуратури України (у т.ч. 

Генеральний прокурор України); Кабінет Міністрів України; спеціально 

уповноважений орган з питань антикорупційної політики (Міністерство юстиції 

України); спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (органи 

прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової 

служби правопорядку у Збройних силах України, підрозділи внутрішньої 

безпеки митних органів); суб’єкти, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а 

в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення 

корупційних правопорушень, інтересів держави, а також в інформаційному і 

науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері (уповноважені 

підрозділи органів державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства установи, організації незалежно від 

підпорядкованості та форми власності, їх посадові та службові особи, а також 

громадяни, об’єднання громадян за їх згодою).  

Якщо говорити про таких суб’єктів державної антикорупційної політики 

як Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України, то 

сфера їх повноважень щодо запобігання і протидії корупції обмежена 

Конституцією України. Так, в ч. 1 ст. 5 Закону України 2011 р. зазначено, що 

Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України 

здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, 

визначених Конституцією України. 

Відповідно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, 

прийняття законів тощо.  

Згідно з Конституцією України Президент України є гарантом 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також забезпечує 

державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави 

(ст.ст. 102, 106). 

Що стосується органів прокуратури України, то ст. 121 Конституції 

України передбачено, що на прокуратуру України покладається підтримання 

державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян або 

держави в суді; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Як можна побачити, зазначені норми Конституції України лише 

опосередковано визначають повноваження суб’єктів щодо запобігання і 
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протидії корупції.  

Основні повноваження Президента України, Верховної Ради України та 

органів прокуратури України як суб’єктів державної антикорупційної політики 

знаходять своє відображення в інших нормативно-правових актах (законах, 

постановах, указах). Наприклад, у ст. 27 Закону України 2011 р. передбачено, 

що Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

На відміну від вказаних суб’єктів, Кабінет Міністрів України як суб’єкт, 

який спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо запобігання 

і протидії корупції, виконує свої повноваження в межах повноважень 

визначених Конституцією України, законами України та актами Президента 

України ( ч. 3 ст. 5 Закону України 2011 р.). Так, відповідно до ст. 116 

Конституції України Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави; здійснює заходи щодо 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю, спрямовує і координує роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади.  

У даному випадку можна говорити про те, що повноваження Кабінету 

Міністрів України щодо запобігання і протидії корупції в Конституції України 

більш чітко визначені, ніж повноваження Президента України, Верховної Ради 

України та органів прокуратури України. 

У ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 

передбачено такі повноваження Кабінету Міністрів України у сфері запобігання 

корупції: 1) вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції; 2) забезпечує 

координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо 

запобігання і протидії корупції (ч. 3 ст. 5 Закону України 2011 року).  

Крім того, у ст. 19 «Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів 

України» вказано, що діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на 

забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та 

законів України, актів Президента України, а також Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення 

питань державного управління у сфері правової політики, законності, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії 

корупції. 

У даному випадку повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

державної антикорупційної політики чітко визначено в Законах України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011, «Про Кабінет Міністрів 

України» від 07.10.2010 і зводиться до вжиття заходів щодо запобігання і 

протидії корупції та забезпечення координації і контролю за діяльністю органів 

виконавчої влади у цій сфері. 

Про особливу роль Кабінету Міністрів України в державній 

антикорупційній політиці свідчить затвердження цим органом низки важливих 

нормативно-правових документів: Державної програми щодо запобігання і 

протидії корупції на 2011–2015 рр. (Постанова Кабінету Міністрів України від 

28.11.2011 № 1240); Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати 

проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції (Постанова Кабінету 
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Міністрів України від 20.10.2011 № 1094) тощо. 

Не менш важливу роль в державній антикорупційній політиці відведено і 

Президенту України. Так, відповідно до Положення про Національний 

антикорупційний комітет (Указ Президента України від 1.09.2011 № 890/2011) 

головою Комітету є Президент України. Голова Комітету здійснює загальне 

керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок та плани його роботи, 

головує на засіданнях Комітету. 

Згідно з Положенням про Комітет з питань реформування 

правоохоронних органів (Указ Президента України від 6.04.2012 № 252/2012) 

його головою є Президент України. Одним з основних завдань даного органу є 

організація підготовки та розгляд проектів законів, програм, заходів з 

удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, з питань 

координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, 

захисту прав і свобод громадян, своєчасного виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України.  

Що стосується Ради національної безпеки і оборони України, яку очолює 

Президент України, то в Законі України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» від 05.03.1998 чітко не визначено її компетенцію щодо 

запобігання і протидії корупції. В даному випадку компетенція Ради щодо 

запобігання і протидії корупції розглядається в рамках загрози національній 

безпеці України. Наприклад, у Рішенні Ради національної безпеки і оборони 

України «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та 

інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики» від 21.04.2008 

р. було зазначено, що Рада національної безпеки і оборони України, 

проаналізувавши стан поширення корупції в Україні, зазначає, що вона 

становить загрозу національній безпеці України.  

Також повноваження Президента України можна побачити з таких 

функцій Національного антикорупційного комітету (якщо брати стару редакцію 

Положення про Національний антикорупційний комітет
*
): участь у підготовці 

для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України 

законопроектів у сфері запобігання та протидії корупції; участь у підготовці 

проектів актів і доручень Президента України з питань запобігання і протидії 

корупції; участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних 

і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України. 

У контексті роботи Національного антикорупційного комітету важливе 

місце посідає наукове супроводження діяльності Комітету, роботи утворених 

ним робочих груп, що здійснюється Національним інститутом стратегічних 

досліджень. Основними завданнями Інституту є організаційне, методичне та 

наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента 

України до Верховної Ради України; наукове обґрунтування, аналіз та оцінка 

проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України; наукове 

                                                           
*
 Див. Указ Президента України «Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний 

комітет» від 30.05.2012 № 362/2012. 
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супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і 

оборони України повноважень у сфері національної безпеки України; 

дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, 

гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, 

інформаційного, екологічного розвитку України; дослідження та моніторинг 

регіональних аспектів суспільного розвитку; наукова експертиза проектів 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів 

соціально-політичного спрямування; публікація результатів наукових 

досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової 

діяльності Інституту. 

Інститут подає документ на розгляд Президентові України у вигляді 

проектів програмних документів, експертиз нормативно-правових актів, 

аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад внутрішньої та 

зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних та регіональних 

проблем суспільного розвитку. 

Наукові здобутки Інституту висвітлюються у монографіях, науково-

аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях. Зазначена 

наукова продукція оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, 

періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній 

мережі Інтернет. 

Наприклад, серед публікацій антикорупційного спрямування можна 

вказати такі праці: «Актуальні проблеми антикорупційної політики України: 

Аналітична записка» (2011 р.), «Контроль фінансових операцій публічних осіб 

як інструмент антикорупційної політики: Аналітична записка» (2011 р.), «Щодо 

протидії корупції в системі державного управління регіональним розвитком: 

Аналітична записка» (2011 р.) тощо
26

. 

З метою розширення спектра наукових досліджень та ознайомлення з 

їхніми результатами фахівців і громадськості України та зарубіжних країн у 

2006 році Інститутом започатковано видання щоквартального науково-

аналітичного збірника "Стратегічні пріоритети", який розповсюджується у 

друкованій формі та оприлюднюється на веб-сторінці Інституту. 

Для широкого обговорення актуальних проблем розвитку України 

Інститут організовує та проводить "круглі столи", конференції, семінари, до 

роботи в яких запрошуються провідні науковці, політики, представники органів 

державної влади, аналітики, незалежні експерти. 

Фахівці Інституту залучаються до складу дорадчих органів, що 

утворюються при Президентові України, офіційних делегацій України, 

міжвідомчих і відомчих, урядових та інших комісій і робочих груп. Інститут 

підтримує і розвиває наукове співробітництво із багатьма вітчизняними та 

зарубіжними науковими і дослідними центрами
27

. 

Крім того, Президентом України прийнято низку важливих указів з 

питань запобігання і протидії корупції, наприклад, Укази Президента України 

                                                           
26

http://www.niss.gov.ua/articles/395/; http://www.niss.gov.ua/articles/955/; http://www.niss.gov.ua/articles/908/ ;  
27

Про Інститут //http://www.niss.gov.ua/presentation.html 

http://www.niss.gov.ua/articles/395/
http://www.niss.gov.ua/articles/955/
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«Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки» від 

21.10.2011 № 1001/2011 та «Про першочергові заходи з реалізації Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 5.10.2011 № 964/2011.  

Таким чином, до повноважень Президента України у сфері запобігання і 

протидії корупції можна віднести: визначення антикорупційної стратегії в 

державі (ч. 4 ст. 5 Закону України 2011 р.); загальне керівництво спеціальними 

органами у сфері запобігання і протидії корупції; внесення на розгляд 

Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання та протидії 

корупції; затвердження актів і доручень з питань запобігання і протидії 

корупції; надання доручень державним органам щодо проведення заходів з 

запобігання і протидії корупції. 

На нашу думку, визначення Президентом України антикорупційної 

стратегії прямо залежить від основних напрямків формування антикорупційної 

політики та надання гарантій реалізації антикорупційної політики. 

Що стосується органів прокуратури України, то в ч. 1 ст. 5 Закону 

України 2011 р. вказано, що органи прокуратури України здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених 

Конституцією України. Координацію діяльності правоохоронних органів з 

питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, 

визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому 

прокурори (ч. 5). 

У ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 зазначено, що 

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори 

координують діяльність з питань протидії злочинності і корупції органів 

внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів 

митної служби, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та 

інших правоохоронних органів.  

З метою забезпечення належної організації діяльності органів 

прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції, підвищення її 

ефективності, Генеральним прокурором України було видано Наказ «Про 

організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії 

корупції» від 21 червня 2011 р. № 10гн. У цьому правовому акті визначено, що 

запобігання і протидія корупції є пріоритетним напрямом діяльності органів 

прокуратури України
28

. 

У діяльності цього державного органу можна виокремити такі напрямки: 

координація діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції; 

нагляд за додержанням антикорупційного законодавства; здійснення заходів 

щодо відшкодування представницькими засобами збитків, завданих 

громадянам, державі, фізичним та юридичним особам унаслідок вчинення 

корупційних правопорушень, вилучення незаконно одержаного майна, 

стягнення на користь держави вартості незаконно одержаних послуг і пільг, 

                                                           
28 Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції: Наказ 

Генеральної прокуратури України від 21 червня 2011 р. № 10гн. 
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застосування правових наслідків недійсності нікчемних правочинів, укладених 

унаслідок корупційних правопорушень; підтримання державного 

обвинувачення у судах у кримінальних справах з ознаками корупції (крім справ 

щодо організованих груп і злочинних організацій); здійснення провадження у 

справах про вчинення корупційних адміністративних правопорушень;  

Від прокурорів усіх рівнів вимагається забезпечити достовірність 

статистичної звітності щодо стану виконання правоохоронними органами 

антикорупційного законодавства і принципово реагувати на факти її 

викривлення. Систематично проводити взаємозвірки з правоохоронними та 

судовими органами, про що складати відповідні акти. 

Також працівникам прокуратури вказано суворо дотримуватися 

встановлених законом обмежень, спрямованих на запобігання і протидію 

корупції. 

Прокуратура систематично інформує громадськість, засоби масової 

інформації та органи влади про заходи, що вживаються органами прокуратури 

у сфері запобігання і протидії корупції, а також про осіб, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Робота прокуратури у цьому напрямі оцінюється виходячи з ефективності 

наглядової діяльності щодо своєчасного виявлення та попередження 

корупційних правопорушень, реального усунення їх негативних наслідків, у 

тому числі відшкодування завданої ними шкоди громадянам та державі, 

притягнення винних посадових осіб до відповідальності. 

Іншим важливим суб’єктом державної антикорупційної політики є 

Міністерство юстиції України.  

У ст. 5 «Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 

корупції» Закону України 2011 р. відсутні положення, які б вказували на 

Мін’юст України в якості суб’єкта державної антикорупційної політики. В той 

же час у Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому Указом 

Президента України від 06.04.2011 № 395/2011, зазначено, що Мін’юст України 

відповідно до покладених на нього завдань: здійснює антикорупційну 

експертизу нормативно-правових актів державних органів та органів місцевого 

самоврядування; вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення 

державними органами та органами місцевого самоврядування корупційних 

правопорушень, виявлених під час здійснення антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів; веде Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення. 

 Мін’юст України з метою організації своєї діяльності також забезпечує в 

межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за 

їх здійсненням в апараті міністерства, його територіальних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління. 

На важливість такого суб’єкта державної антикорупційної політики як 

Міністерство юстиції України вказує також той факт, що в Паспорті Державної 

програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки його 

визначено як державного замовника, а керівником Програми – Міністра юстиції 
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(Міністр юстиції України є виконавчим секретарем Національного 

антикорупційного комітету). 

Указом Президента України «Про першочергові заходи з реалізації 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 05.10.2011 № 

964/2011 на Міністерство юстиції України тимчасово покладено функції 

спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики в 

частині координації реалізації органами виконавчої влади визначеної 

Президентом України антикорупційної стратегії (ч. 4 ст. 5 Закону України 2011 

р.).  

Крім того, Міністерство юстиції України здійснює роз’яснення 

антикорупційного законодавства. Так, у 2012 році Мін’юстом України видано 

низку роз’яснень: Роз’яснення Міністерства юстиції України «Основні напрями 

реалізації у 2012 р. Державної програми щодо запобігання і протидії корупції 

на 2011–2015 роки» від 13.04.2012, «Антикорупційна експертиза як засіб 

запобігання корупції» від 21.05.2012 та «Проблемні питання застосування 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 10.07.2012.  

Також у структурі міністерства функціонує спеціальний підрозділ у сфері 

запобігання і протидії корупції – Департамент антикорупційного законодавства 

та законодавства про правосуддя, одним із основних завдань якого є розробка 

проектів законів та інших актів законодавства з питань антикорупційної 

політики і здійснення правової експертизи проектів таких актів, головними 

розробниками яких є інші державні органи, щодо їх відповідності Конституції, 

законам України та вимогам нормопроектувальної техніки.  

Виходячи з цього, можна стверджувати, що на сьогодні у Міністерства 

юстиції України більш широкі повноваження, ніж у інших суб’єктів державної 

антикорупційної політики. 

Не менш важливими суб’єктами державної антикорупційної політики є 

спеціально уповноважені суб’єкти, які безпосередньо здійснюють у межах своєї 

компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних 

правопорушень (органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з 

організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової 

міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки 

України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України). 

У даному випадку можна говорити про те, що суб’єктами, які 

безпосередньо здійснюють боротьбу з корупційними правопорушеннями є 

правоохоронні органи, які діють через свої спеціально створені підрозділи по 

боротьбі з корупцією. Наприклад, у п. 6 ст. 7 Модельного закону «Основи 

законодавства про антикорупційну політику» 2003 р. (далі – Модельний закон 

2003 р.) зазначено, що суб’єктами антикорупційної політики, які безпосередньо 

здійснюють боротьбу з корупційними злочинами в межах своєї компетенції, є 

прокуратура держави; органи безпеки держави, органи внутрішніх справ 

держави; митні органи держави; органи прикордонної служби держави; органи 

податкових розслідувань держави та інші правоохоронні органи, уповноважені 

на проведення оперативно-розшукових заходів, провадження дізнання і 

слідства. Вказані суб’єкти антикорупційної політики можуть створювати 
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спеціалізовані підрозділи по боротьбі з корупційними правопорушеннями. 

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383/2011, 

Міністерство у межах компетенції, визначеної законодавством, бере участь у 

боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та у запобіганні 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Міністерство 

внутрішніх справ України з метою організації своєї діяльності забезпечує в 

межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за 

їх здійсненням в апараті Міністерства, його територіальних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління.  

У той же час зміст зазначених норм не дає однозначної відповіді на те, що 

Міністерство є одним із ключових суб’єктів боротьби з корупцією.  

Що стосується підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, то, 

наприклад, одним з основних завдань підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю є боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають 

стратегічне значення для економіки держави, серед вищих посадових осіб, 

працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів
29

. Більш 

детально характеристика МВС України як суб’єкта ДАП буде розглянута в 

наступній частині роботи (пп. 3.2.2). 

Іншими підрозділами, які здійснюють боротьбу з корупцією, є підрозділи 

боротьби з економічною злочинністю. Так, у Положенні про Державну службу 

боротьби з економічною злочинністю, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 5.07.1993 № 510 (втратила чинність на підставі 

Постанови КМ від 13.06.2012 № 533), вказано, що Державна служба боротьби з 

економічною злочинністю відповідно до покладених на неї завдань бере участь 

у виявленні фактів хабарництва, корупції та інших зловживань, у т.ч. 

пов’язаних з приватизацією державної власності, та вживає заходів до 

запобігання їм. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» від 

25.03.1992 до завдань Служби безпеки України входить попередження, 

виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, 

тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 

економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України.  

У той же час такі органи правоохоронної спрямованості, як Державна 

митна служба України та Державна податкова служба України, здійснюють у 

межах своїх повноважень заходи щодо запобігання та протидії корупції так 

мовити усередині служби. 

Так, відповідно до Положення «Про Державну митну службу України», 

затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 № 582/2011, 

Держмитслужба України здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо 

                                                           
29 Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України // http://mvs.gov.ua. 
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запобігання та протидії корупції та іншим службовим зловживанням у митній 

службі, впроваджує правила етики поведінки посадових осіб митної служби 

України та здійснює контроль за їх виконанням. Держмитслужба України 

забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції 

і контроль за їх здійсненням у митній службі України. 

Що стосується Державної податкової служби України, то вона також 

забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції 

і контроль за їх здійсненням у центральному апараті ДПС України, 

територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери її управління (Положення «Про Державну податкову службу 

України», затверджене Указом Президента України від 12.05.2011 № 584/2011). 

Якщо проаналізувати вказані норми, то можна стверджувати, що такі 

правоохоронні органи як Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки 

України є зовнішніми суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з 

корупцією не тільки усередині свого органу, а й зовні.  

Відповідно, Державна митна служба України та Державна податкова 

служба України є внутрішніми суб’єктами, які безпосередньо здійснюють 

боротьбу з корупцією. 

На сьогодні залишається дискусійним питання створення спеціально 

уповноваженого органу з питань антикорупційної політики як окремого 

суб’єкта державної антикорупційної політики. Так, Указом Президента України 

«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції» від 5.10.2011 № 964/2011 Міністерству юстиції України 

було доручено внести до 1 грудня 2011 року в установленому порядку проект 

закону про спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної 

політики. 

Міністерство юстиції України вказало на недоцільність підготовки 

проекту закону, мотивувавши це тим, що в Україні на сьогодні фактично 

почалася реформа системи правоохоронних органів. За її підсумками буде 

визначено, який правоохоронний орган відповідатиме за боротьбу з корупцією 

в державі. До протидії корупційним проявам необхідно підходити системно й 

тільки після завершення згаданих реформ. Тому законодавче врегулювання 

питання про статус спеціально уповноваженого органу з питань 

антикорупційної політики і його функціях є передчасним. Мін’юст також 

посилався на необхідність прийняття нового Кримінально-процесуального 

кодексу. 

У Мін’юсті не виключають, що по завершенні перехідного періоду 

повноваження такого спеціального органу залишаться за ним або підлеглим 

йому органом. Так, у статті «Національна антикорупційна стратегія України як 

один з головних елементів антикорупційної політики», розміщеної на сайті 

Мін’юсту, було зазначено, що «координацію реалізації органами виконавчої 

влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії, відповідно 

до положень ч. 4 ст. 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», має здійснювати спеціально уповноважений орган з питань 

антикорупційної політики, повноваження якого покладатимуться згідно з 
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рішенням Президента України на Міністерство юстиції України із залученням 

ресурсів Служби безпеки України»
30

.  

Іншою пропозицією є наділення Національного антикорупційного 

комітету частиною функцій спеціального органу.  

Існують також пропозиції щодо створення спеціального уповноваженого 

органу з питань антикорупційної політики на основі однієї із силових структур 

або її підрозділу.  

Сьогодні питання, якому органу будуть надані функції оперативної 

антикорупційної діяльності, залишається відкритим
31

. Також залишається 

відкритим питання створення, так би мовити, «органу в органі», а саме 

створення спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної 

політики у структурі іншого органу державної влади.  

У даному випадку важливим є певна самостійність спеціально 

уповноваженого органу та відсутність дублюючих функцій з іншими органами 

державної влади щодо запобігання і протидії корупції. Наприклад, часткове 

дублювання функції Кабінету Міністрів України по координації роботи органів 

виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції (в п. 4 ст. 5 Закону 

України 2011 року зазначено, що спеціально уповноважений орган з питань 

антикорупційної політики здійснює координацію реалізації органами 

виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії). 

Виходячи зі змісту норми п. 4 ст. 5 Закону України 2011 р., логічним 

виглядає створення вказаного органу окремо від органів виконавчої влади, які 

реалізовуватимуть антикорупційну стратегію. 

На нашу думку, вирішення вказаних питань буде залежати від реформи 

системи правоохоронних органів, а також від бачення статусу і тих функцій, які 

буде виконувати спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної 

політики.  

Крім того, в новому Кримінально-процесуальному кодексі України від 

13.04.2012 передбачено орган державного бюро розслідувань. На сьогодні до 

кінця не відомо про його статус та функції, які він буде виконувати. Хоча у ст. 

216 «Підслідність» цього Кодексу зазначено, що слідчі органів державного 

бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про 

державну службу», особами, посади яких віднесено до 1–3 категорії посад, 

суддями та працівниками правоохоронних органів. 

Іншими суб’єктами державної антикорупційної політики, повноваження 

яких необхідно розглянути, є суди. У ст. 5 «Суб’єкти, які здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії корупції» Закону України 2011 р. взагалі не 

                                                           
30 Національна антикорупційна стратегія України як один з головних елементів антикорупційної 

політики / Офіційний сайт Міністерства юстиції України // http://www.minjust.gov.ua. 

31 АП отложила создание специального органа по вопросам антикоррупционной политики (6.12.2011) 

/ Сайт ФинМонитор // http://Finmonitor.com.ua. 
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згадується про суди та їх повноваження. Проте в п. 2 ст. 7 Модельного закону 

2003 р. вказано, що в систему суб’єктів антикорупційної політики входять 

органи, уповноважені здійснювати правосуддя по справах про корупційні 

правопорушення і застосовувати інші законні заходи розв’язання конфліктів, 

пов’язаних з такими правопорушеннями. 

Відповідно до ст. 124 Конституції України судочинство здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.  

При аналізі положень Конституції України, Законів України «Про 

Конституційний Суд України» від 16.10.1996 та «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 можна побачити відсутність норм, які б чітко 

регламентували повноваження судів щодо державної антикорупційної 

політики.  

Якщо говорити про повноваження Конституційного Суду України, то 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» він 

приймає рішення та дає висновки у справах щодо: 1) конституційності законів 

та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної ради Автономної 

Республіки Крим; 2) відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 

Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 3) додержання 

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених ст.ст. 

111 та 151 Конституції України; 4) офіційного тлумачення Конституції та 

законів України; 5) відповідності проекту закону про внесення змін до 

Конституції України вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України; 6) 

порушення Верховною радою Автономної Республіки Крим Конституції 

України або законів України. 

В даному випадку Конституційний Суд України бере участь в 

антикорупційній політиці в якості суб’єкта за допомогою конституційного 

судочинства, а саме розгляду справ за конституційними поданнями та 

конституційними зверненнями. Наприклад, Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень Законів 

України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність 

юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію 

антикорупційних законів) від 6.10.2010 № 21-рп/2010. 

 Вказане стосується і судів загальної юрисдикції, які спеціалізуються на 

розгляді цивільних, адміністративних і кримінальних справ (ст. 18 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів»).  

Так, у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, 

пов’язані з корупцією» від 25.05.1998 № 13 вказано на те, що, зважаючи на 

необхідність запобігання корупційним правопорушенням та забезпечення 
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законності притягнення до відповідальності винних у них осіб, судові колегії 

Верховного Суду України, Верховний суд Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів і 

Військово-Морських Сил мають забезпечити належний нагляд за правильним 

застосуванням законодавства у справах даної категорії, аналізувати відповідну 

судову практику і своєчасно вживати заходів до усунення виявлених недоліків. 

Таким чином, до повноважень судів загальної юрисдикції у сфері 

запобігання і протидії корупції можна віднести: 1) здійснення правосуддя по 

справах про корупційні правопорушення; 2) застосовування інших законних 

заходів розв’язання конфліктів, пов’язаних з корупційними правопорушеннями; 

3) забезпечення нагляду за правильним застосуванням законодавства у справах 

про корупційні правопорушення; 4) вивчення і узагальнення судової практики 

розгляду справ про корупційні правопорушення і своєчасне вжиття заходів до 

усунення виявлених недоліків. 

Цікавим також є визначення повноважень судів у проекті Закону РФ 

«Засади антикорупційної політики» від 5.06.2001 р. Так, у п. 10 ст. 8 «Суб’єкти 

антикорупційної політики на федеральному рівні» даного проекту зазначено, 

що Конституційний Суд Російської федерації бере участь у формуванні і 

контролі над формуванням антикорупційної політики. Суди загальної 

юрисдикції здійснюють контроль за реалізацією антикорупційної політики за 

допомогою цивільного, адміністративного і кримінального судочинства
32

.  

На нашу думку, такі повноваження судів є досить декларативними і не 

відповідають тим функціям, які вони виконують. У даному випадку можна 

говорити тільки про здійснення правосуддя у справах про корупційні 

правопорушення, застосування інших законних заходів розв’язання конфліктів, 

пов’язаних з корупційними правопорушеннями, та забезпечення нагляду за 

правильним застосуванням законодавства у справах про корупційні 

правопорушення, а також здійснення конституційного судочинства по справах 

за конституційними поданнями та конституційними зверненнями з питань 

антикорупційної діяльності. 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

хоча і зазначені у ст. 5 Закону України 2011 р. як суб’єкти, які беруть участь у 

запобіганні корупційним правопорушенням, але їх повноваження щодо такої 

діяльності ні в даному законі, ні в інших нормативно-правових актах не 

визначено. Так, у ст. 25 «Повноваження в галузі забезпечення законності, 

правопорядку, прав і свобод громадян» Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 09.04.1999 вказано, що місцева державна адміністрація 

забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного 

суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 

органів влади, а також забезпечує здійснення заходів боротьби зі злочинністю 

тощо.  

Це ж стосується і органів місцевого самоврядування. Згідно з ч. 1 ст. 38 

                                                           
32 Федеральный закон «Основы антикоррупционной политики»/ Сайт Общественного антикоррупционного 

комитета // http://www.stopcorruption.ru. 
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«Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 до повноважень виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належить сприяння діяльності органів суду, 

прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і 

Державної кримінально-виконавчої служби України тощо. 

Для порівняння: у ст. 11 «Суб’єкти антикорупційної політики на 

муніципальному рівні» проекту Закону РФ «Засади антикорупційної політики» 

від 5.06.2001 передбачено такі повноваження органів місцевого 

самоврядування: 1) прийняття нормативно-правових актів з попередження 

корупції; 2) здійснення заходів щодо припинення дисциплінарних корупційних 

проступків; 3) забезпечення реалізації антикорупційних програм; 4) 

забезпечення особистої участі громадян і їх об’єднань, комерційних і 

некомерційних організацій, що не є державними органами, органами місцевого 

самоврядування, державними або муніципальними установами, у формуванні й 

реалізації антикорупційної політики.  

У ст. 7 «Система суб’єктів антикорупційної політики» Модельного 

закону 2003 р. також можна побачити повноваження органів місцевого 

самоврядування в частині участі їх у формуванні и реалізації антикорупційної 

політики, а також попередження корупційних правопорушень. 

У ст. 5 Закону України 2011 р. не визначено повноважень і таких 

суб’єктів запобігання і протидії корупції, як громадяни, об’єднання громадян, у 

т.ч. політичні партії, а також підприємства, установи, організації.  

Відповідно до ст. 36 Конституції України громадяни України мають 

право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для 

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Громадяни мають 

право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах (ст. 38).  

Виходячи зі змісту цієї норми можна говорити про те, що громадяни 

України беруть участь у формуванні і реалізації антикорупційної політики 

через партії, громадські об’єднання, а також безпосередньо на референдумах. 

Проте в Законах України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 та 

«Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 відсутні положення, які б 

регламентували повноваження політичних партій та громадських об’єднань у 

сфері запобігання і протидії корупції.  

Виходячи з тих функцій, які виконують політичні партії та громадські 

об’єднання, можна припустити, що такими повноваженнями є: 1) забезпечення 

запобігання корупції и припинення корупційних правопорушень всередині 

партій, громадських об’єднань; 2) участь в обговоренні законопроектів з питань 

антикорупційної діяльності; 3) участь у формуванні та реалізації державних та 

муніципальних програм із запобігання і протидії корупції; розробка й реалізація 

антикорупційних етичних стандартів, що враховують специфіку статутних 

завдань таких об’єднань; 4) підготовка та направлення запитів на одержання 

інформації про факти корупційних правопорушень, корупціогенні фактори, 
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заходи антикорупційної політики й поширення отриманої інформації будь-яким 

законним способом. 

Якщо проаналізувати статути громадських формувань у сфері 

запобігання і протидії корупції, то можна виділити такі загальні завдання: 

громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії 

корупції та сприяння органам державної влади, правоохоронним органам у 

запобіганні корупції. 

Крім того, у ст. 7 Модельного закону 2003 р. зазначено, що попередження 

корупційних правопорушень є обов’язком всіх органів державної влади і 

місцевого самоврядування, їх установ і посадових осіб, адміністрацій всіх 

підприємств і інших організацій.  

Форми участі об’єднань громадян та окремих громадян у сфері 

запобігання і протидії корупції передбачено ст. 18 «Участь громадськості в 

заходах щодо запобігання і протидії корупції» Закону України 2011 року
33

.  

Відповідно до цієї статті, об’єднання громадян, їх члени або 

уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо 

запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень 

спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, 

зазначеним у статті 5 Закону, керівництву та колективу підприємства, установи 

чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості; 

2) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про 

діяльність щодо запобігання і протидії корупції; 3) проводити, замовляти 

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-

правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних 

органів державної влади; 4) брати участь у парламентських слуханнях та інших 

заходах з питань запобігання і протидії корупції; 5) вносити пропозиції 

суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого 

регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, 

соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції; 7) проводити 

заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм 

контролю, які не суперечать законодавству. 

На важливість участі громадських організацій у запобіганні і протидії 

корупції вказує і той факт, що на сьогодні в Україні зареєстровано близько 

22 всеукраїнських організацій, які здійснюють свою діяльність у цій сфері. 

Що стосується громадян як суб’єктів антикорупційної політики, то 

наприклад, у ст. 13 проекту Закону РФ «Засади антикорупційної політики» від 

                                                           
33 Антикорупційна політика України: Навч. посібник для членів громадських рад / Е.Р. Рахімкулов, О.В. 

Климович, С.І. Панцир, М.В. Чугаєвський, Л.І. Лебедюк. – Львів, 2011. 
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5.06.2001 зазначено, що кожний громадянин має право: 1) брати участь у 

референдумі з питань формування антикорупційної політики; 2) направляти 

запити іншим суб’єктам антикорупційної політики на одержання інформації 

про факти корупційних правопорушень, корупціогені фактори і заходи 

антикорупційної політики й поширювати отриману інформацію будь-яким 

законним способом; 3) направляти іншим суб’єктам антикорупційної політики 

пропозиції з питань формування й реалізації заходів такої політики; 4) 

створювати громадські організації інші об’єднання для реалізації цілей і 

завдань антикорупційної політики; 5) у межах, встановлених законодавством, і 

для захисту своїх прав і законних інтересів, а також прав і законних інтересів 

інших осіб застосовувати необхідні заходи боротьби з корупційними 

правопорушеннями, сприяти органам дізнання, слідства і суду у встановленні 

істини по справах про корупційні правопорушення. Більш детально роль 

інститутів громадськості у формуванні та реалізації ДАП будуть розглянуті в 

окремому підрозділі. 

В якості суб’єкта державної антикорупційної політики можна виділити 

національного координатора з питань реалізації Стамбульського плану дій по 

боротьбі з корупцією, основним завданням якого є організація роботи, 

пов’язаної із забезпеченням реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з 

корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії 

Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Координатор відповідно до покладеного на нього завдання: 1) вживає 

заходів до координації роботи центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, пов’язаної з реалізацією Стамбульського плану дій, та отримує в 

установленому порядку від них відповідну інформацію; 2) проводить 

моніторинг реалізації Стамбульського плану дій; 3) забезпечує взаємодію з 

Координаційною групою Стамбульського плану дій та бере участь у її 

засіданнях; 4) організовує наради з питань забезпечення реалізації 

Стамбульського плану дій в Україні та підготовку звітів для подання до 

Координаційної групи Стамбульського плану дій; 5) налагоджує 

співробітництво з національними органами країн – членів Стамбульського 

плану дій, що здійснюють координацію робіт, пов’язаних з реалізацією 

Стамбульського плану дій
34

. 

Крім того, в якості суб’єкта антикорупційної політики можна розглядати і 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» від 23.12.1997, парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист 

прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі 

здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Метою 

парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є захист прав і 

свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами 

                                                           
34 Про національного координатора з питань реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9.06.2011 № 553-р. 
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України та міжнародними договорами України, а також запобігання 

порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню і 

т. ін. (ст. 3).  

У даному випадку порушення прав і свобод людини і громадянина може 

відбуватися і завдяки здійсненню корупційної діяльності. В такому разі 

уповноважений направляє у відповідні органи акти реагування у разі виявлення 

порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами 

заходів (ст. 13). 

Відповідно до ст. 17 вищезазначеного Закону Уповноважений також 

приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, або осіб, які 

діють в їхніх інтересах. Такі звернення можуть містити факти вчинення 

корупційних діянь. 

Іншим суб’єктом державної антикорупційної політики є Рахункова 

палата. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється 

Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. 

Рахункова палата здійснює перевірки та ревізії відповідно до функцій, 

визначених ст. 6 Закону України «Про Рахункову палату». У разі виявлення в 

процесі перевірок і ревізій привласнення грошових або матеріальних ресурсів, а 

також виявлення фактів корупції та інших зловживань Рахункова палата 

негайно за рішенням її Колегії передає матеріали перевірок або ревізій до 

правоохоронних органів та повідомляє про це Верховну Раду України (ст. 29).  

На відміну від ст. 5 Закону України 2011 р., у ст. 5 Федерального закону 

РФ «Про протидію корупції» від 2008 року передбачено в якості суб’єкта 

протидії корупції Рахункову палату Російської Федерації.  

А в п. 6 ст. 8 «Суб’єкти антикорупційної політики на федеральному рівні» 

проекту Закону РФ «Засади антикорупційної політики» від 5.06.2001 зазначено, 

що Рахункова палата Російської Федерації забезпечує реалізацію заходів 

антикорупційної політики шляхом здійснення державного фінансового 

контролю над виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської 

Федерації, координації діяльності всіх контрольних органів на території 

Російської Федерації. 

Підсумовуючи викладене, можна говорити про те, що система суб’єктів 

державної антикорупційної політики є досить складною, що, у свою чергу, 

відображається і на повноваженнях даних суб’єктів. 

Також існує необхідність у визначенні ролі і місця таких суб’єктів в 

системі суб’єктів державної антикорупційної політики.  

Проаналізувавши повноваження суб’єктів державної антикорупційної 

політики можна зазначити, що основними з них є: Президент України, 

Верховна Рада України (у т.ч. Рахункова палата України), Кабінет Міністрів 

України та його відомства (Міністерство юстиції України, Міністерство 

внутрішніх справ України), органи прокуратури (Генеральна прокуратура 

України та підпорядковані їй підрозділи), суди (Конституційний Суд України, 

суди загальної юрисдикції) та інші спеціально створені органи з питань 

антикорупційної політики або посадові особи (Національний антикорупційний 
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комітет, спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, 

Національний координатор з питань реалізації Стамбульського плану дій по 

боротьбі з корупцією тощо). 

До додаткових можна віднести уповноважені підрозділи органів 

державної влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи організації, політичні партії, 

об’єднання громадян, а також громадян. 

Такий розподіл суб’єктів державної антикорупційної політики нами 

використано з урахуванням тих ролей, які їм відведені, а саме: суб’єктів, які 

здійснюють заходи щодо формування, реалізації та контролю державної 

антикорупційної політики, та суб’єктів, які беруть участь у формуванні і 

реалізації цієї політики. Повноваження останніх прямо не пов’язані із 

запобіганням і протидією корупції. 

Іншим важливим питанням є чітке розмежування повноважень 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (у 

т.ч. Міністерства юстиції України в якості спеціально уповноваженого органу з 

питань антикорупційної політики) та прокуратури в межах виконання ними 

таких функцій, як формування, реалізація і контроль над реалізацією державної 

антикорупційної політики. 

Виходячи з цього, пропонуємо такий розподіл повноважень. 

Президент України визначає основні напрямки формування 

антикорупційної політики, відповідно до своїх повноважень гарантує 

реалізацію заходів антикорупційної політики. 

Верховна Рада України безпосередньо формує антикорупційну політику 

через прийняття законів та інших нормативно-правових актів.  

Кабінет Міністрів України розробляє державні цільові програми з 

реалізації заходів антикорупційної політики та забезпечує їх виконання. 

Спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади з реалізації заходів 

антикорупційної політики. 

Органи прокуратури України координують діяльність правоохоронних 

органів з реалізації заходів державної антикорупційної політики та здійснюють 

нагляд за додержанням і виконанням антикорупційного законодавства.  

Що стосується Міністерства юстиції України, то воно виконує свої 

функції з реалізації антикорупційної політики в межах повноважень, 

встановлених Президентом і Кабінетом Міністрів України. Тому, на нашу 

думку, не має необхідності визначати окремо повноваження цього відомства.  

Функцію контролю за реалізацією державної антикорупційної політики 

виконують всі перелічені основні її суб’єкти у межах своїх повноважень. 

Виходячи з цього, недоцільно затверджувати дану функцію тільки за одним 

суб’єктом антикорупційної політики. 

Повноваження вказаних суб’єктів державної антикорупційної політики 

слід закріпити в Конституції України, як це зазначено в ч. 1 та 3 ст. 5 Закону 

України 2011 року. (крім органів прокуратури України). Повноваження інших 

суб’єктів повинні визначатися законами та підзаконними нормативно-

правовими актами. 
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3.3. Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт формування і 

реалізації державної антикорупційної політики 

 

Серед органів публічної адміністрації, на які покладається обов’язок 

щодо запобігання і протидії корупції, провідне місце посідає Міністерство 

внутрішніх справ України та підпорядковані йому територіальні підрозділи. 

З урахуванням логіки дослідження суб’єктів державної антикорупційної 

політики у цьому підрозділі передбачено визначити роль МВС України як 

центрального органу виконавчої влади у формуванні та реалізації ДАП, 

керівництва, колегіальних органів та створених при МВС структур у вказаних 

процесах, структурних підрозділи органів внутрішніх справ, відповідальних за 

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; напрямки взаємодії з 

іншими учасниками ДАП; особливості галузевої антикорупційної політки; 

недоліки, які заважають ефективній діяльності МВС щодо реалізації ДАП, та 

основні шляхи їх подолання. 

У Положенні про Міністерство внутрішніх справ України зазначено, що 

воно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України.  

В абз. 2 ст. 1 цього Положення сказано, що МВС України входить до 

системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади «…у формуванні та реалізації державної політики у 

сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів 

суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, 

розкриття та розслідування злочинів…». При цьому основним завданням МВС 

України визначено «…формування та забезпечення реалізації державної 

політики…» названих вище сферах
35

.  

Стосовно корупції, то у Положенні вказано, що відповідно до покладених 

на нього завдань МВС у межах компетенції, визначеної законодавством, бере 

участь у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та у 

запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (п. 

10 ст. 4), а також з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах 

повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх 

здійсненням в апараті Міністерства, його територіальних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його 

управління (п. 1 ст. 5). 

Буквальне тлумачення змісту вказаних положень свідчить про 

можливість виокремлення трьох основних напрямів функціонування МВС та 

його територіальних підрозділів щодо ДАП.  

                                                           
35 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 

6 квітня 2011 року № 383/2011 // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 71. 
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Перший напрям стосується участі у формуванні у межах своє компетенції 

ДАП; другий – реалізації антикорупційних заходів у контексті виконання 

завдань, покладених на МВС, у тому числі й усередині системи органів 

внутрішніх справ; участь у реалізації антикорупційних заходів, забезпечення 

виконання яких покладено на інші органи державної влади через механізми 

координації і взаємодії. 

Беручи участь у формуванні державної антикорупційної політики, МВС 

України: 

 розробляє та подає в установленому порядку на розгляд 

Президентові України та Кабінетові Міністрів України проекти законів 

України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що 

регулюватимуть питання запобігання і протидії корупції;  

 погоджує проекти антикорупційних законів, інших актів 

законодавства, які надходять для погодження від інших міністерств та 

центральних органів виконавчої влади;  

 узагальнює практику застосування органами і підрозділами, що 

входять до системи МВС, законодавства з питань запобігання і протидії 

корупції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та в установленому 

порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів 

України;  

 бере участь у розробці проектів державних програм з питань 

боротьби з корупцією;  

 визначає основні напрями розвитку науки і освіти з питань діяльності 

МВС України, бере участь у проведенні відповідних наукових, науково-

дослідних, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у розробленні 

за їх результатами науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій; 

 здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань. 

Реалізація антикорупційних заходів у контексті виконання завдань, 

покладених на МВС, передбачає: 

– організацію діяльності головних управлінь, управлінь МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на 

транспорті, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних 

управлінь (відділів) (далі – органи внутрішніх справ) і внутрішніх військ МВС 

України та здійснює управління ними, зокрема під час запобігання і протидії 

корупції; 

– організацію здійснення органами внутрішніх справ заходів із 

виявлення, розкриття та припинення корупційних злочинів;  

– організацію та здійснення оперативно-розшукової діяльності; 

– забезпечення в передбачених законодавством випадках виконання 

постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання;  

– забезпечення в системі МВС України внутрішньої безпеки;  
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– організація і координація роботи з упровадження у практику досягнень 

науки і передового досвіду у сфері протидії корупції; інформування про 

діяльність МВС щодо здійснення державної антикорупційної політики. 

Важливу роль у процесах запобігання і протидії корупції відіграє спільна 

діяльність МВС з іншими суб’єктами державної антикорупційної політики. З 

цією метою МВС: 

– надає соціальну та правову допомогу громадянам, сприяє державним 

органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на 

них законом обов'язків;  

– бере участь у запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом;  

– взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та 

пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та 

членів їх сімей;  

– організовує систему психологічного забезпечення працівників органів 

внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України і забезпечує її 

функціонування, здійснює психологічний відбір кандидатів на службу в 

органах внутрішніх справ і навчання у вищих навчальних закладах системи 

МВС України;  

– забезпечує міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні 

проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби зі 

злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, забезпечує в 

межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів 

України;  

– здійснює представництво України в Міжнародній організації 

кримінальної поліції – Інтерполі, забезпечує виконання зобов'язань, що 

випливають із членства України в зазначеній міжнародній організації; 

організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з 

органами Інтерполу, Європейським поліцейським офісом (Європол), а також 

компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери 

діяльності Інтерполу та Європолу; 

– ініціює проведення в інших державах за запитами правоохоронних 

органів України та організовує на території України за запитами 

правоохоронних органів держав – членів Інтерполу розшук осіб, які 

переховуються від органів слідства, суду, ухиляються від відбування 

кримінального покарання, а також безвісно відсутніх осіб; 

– використовує та надає іншим правоохоронним органам України 

доступ до автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем і банків 

даних Генерального секретаріату Інтерполу, а також вносить до них відповідну 

інформацію правоохоронних органів України. 

Слід наголосити, що повноваження більшості підрозділів органів 

внутрішніх справ щодо запобігання і протидії корупції досить докладно 

висвітлені у працях вітчизняних науковців, у тому числі й у наших 
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монографічних дослідженнях
36

. Втім, у них безпосередні питання щодо ролі 

МВС у формуванні та реалізації антикорупційної політики розглядалися 

фрагментарно. Насамперед це стосується уточнення місця Антикорупційного 

бюро ГУБОЗ МВС як суб’єкта ДАП та особливостей реалізації його 

повноважень в умовах реформування органів кримінальної юстиції та 

запровадження оновленого кримінально-процесуального законодавства.  

Зокрема, винесення на порядок денний питання щодо створення 

спеціалізованого органу актуалізується у зв’язку із прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України, у якому передбачено створення Державного 

бюро розслідувань. У перехідних положеннях цього законодавчого акту 

вказується й орієнтовний термін його створення – 5 років (ч. 1 абз. 2 п.1 Розділу 

10) 

Повноваженнями цієї структури як органу досудового розслідування 

визначено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про державну службу", 

особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та 

працівниками правоохоронних органів. У зв’язку з цим є нагальна необхідність 

врахування відповідних положень при реформуванні системи органів, які 

забезпечують реалізацію ДАП, здійсненні відмежування повноважень між 

спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики і цим 

правоохоронним органом. 

Безпосередньо завдання щодо реалізації заходів ДАП у системі МВС 

України покладено на відповідні підрозділи: по боротьбі з організованою 

злочинністю, в тому числі й на Антикорупційне бюро ГУБОЗ МВС України, 

Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, Департаменту 

внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України. 

Так, на виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» органами і підрозділами внутрішніх справ здійснюються комплекс 

організаційних та практичних заходів, спрямованих підвищення ефективності 

оперативно-службової діяльності на цьому напрямку роботи. 

МВС України брало участь у розробленні Національної антикорупційної 

стратегії на 2011–2015 рр., яку схвалено Указом Президента України від 21 

жовтня 2011 р. № 1001/2011, Державної програми щодо запобігання і протидії 

корупції на 2011–2015 р., Інструкції про порядок обліку кримінальних та 

адміністративних корупційних правопорушень, яку затверджено спільним 

наказом Генпрокуратури, МВС, СБУ, Державної податкової служби, 

Міноборони та Державної судової адміністрації від 05.08.2011 № 

83/519/311/453/483/122. 

Забезпечено виконання Плану організації підготовки проектів актів, 

необхідних для реалізації Закону України від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ 

«Про засади запобігання і протидії корупції», схваленого на засіданні Кабінету 

Міністрів України 30.06.2011, Плану організації виконання Указу Президента 

                                                           
36 Монограф. Заброда, ткаченко, алфьоров, мельник ??? 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3723-12%A6st9
http://zakon.nau.ua/doc/?code=3723-12
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України від 5 жовтня 2011 року № 964/2011 «Про першочергові заходи з 

реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 20.10.2011, постанови 

координаційної наради керівників правоохоронних органів України «Про 

першочергові заходи з реалізації нового антикорупційного законодавства», що 

відбулася в Генпрокуратурі 20.06.2011 (доручення МВС України від 13.07.2011 

№ 10747/Пп), наради з порядком денним «Про організаційно-практичні заходи 

з реалізації нового антикорупційного законодавства», яка відбулася 26.07.2011 

у Генпрокуратурі України. 

Крім того, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо включення 

до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 

підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю). Однак 

зазначений законопроект не підтримано Мін’юстом (вих. № 13878-0-33-11/11 

від 08.09.2011) із посиланням на рекомендації Другого раунду моніторингу 

виконання Україною Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією 

Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації 

економічного співробітництва та розвитку, якими запропоновано розглянути 

питання щодо необхідності скорочення кількості органів із застосування 

адміністративних санкцій за адміністративні корупційні правопорушення. 

Міністерство не погоджується з такою позицію, про що поінформовано 

Мін’юст (вих. № 15153/Чн від 25.10.2011), Генпрокуратуру (вих. № 14976/Чн 

від 20.10.2011) та Раду національної безпеки і оборони України (вих. 

№ 14383/Пп від 10.10.2011). 

Підготовлено матеріали до участі керівництва МВС України в засіданні 

Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією «Про хід виконання положень оновленого 

антикорупційного законодавства, уключаючи питання його організаційного, 

ресурсного та інформаційного забезпечення», яке відбулося 21.09.2011, та 

«круглого столу» на тему «Актуальні питання удосконалення 

антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі 

та запобігання конфлікту інтересів», яке відбулося 02.11.2011. 

Із 1 липня 2011 р. (дата набрання чинності Законом України „Про засади 

запобігання і протидії корупції‖) по 31 грудня 2011 року за результатами 

вжитих органами і підрозділами внутрішніх справ практичних 

заходів направлено до суду кримінальні справи за вчинення 632 злочинів з 

ознаками кримінальної корупції, з яких 48,9 % – одержання хабарів (ст. 368 КК 

України – 309) та 18,8 % – зловживання владою або службовим становищем (ст. 

364 КК України – 119), а також пов’язаних з привласненням, розтратою майна 

або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК 

України – 47), перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК 

України – 24), службовим підробленням (ст. 366 КК України – 20), 

постановленням суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 

ухвали або постанови (ст. 375 КК України – 1), перевищенням військовою 

службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 424 КК України – 4) 
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тощо. У вчиненні 51 злочину з ознаками корупції обвинувачуються учасники 

організованих груп. 

Напрацьовується досвід документування нових складів злочинів, 

відповідальність за які встановлена Законом України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення‖. 

До суду направлено кримінальні справи за вчинення злочинів, пов’язаних 

із зловживанням повноваженнями службової особи юридичною особою 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК 

України – 1), зловживанням повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги (ст. 365-2 КК України – 1), незаконним збагаченням (ст. 368-2 КК 

України – 1), комерційним підкупом службової особи юридичною особою 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК 

України – 10), підкупом особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК 

України – 8), зловживанням впливом (ст. 369-2 КК України – 5). 

До відповідальності за вчинення злочинів з ознаками кримінальної 

корупції притягнуто 477 осіб, з них 111 державних службовців, 40 інших 

службових осіб держадміністрацій, 8 місцевих депутатів, 90 посадових осіб 

місцевого самоврядування, 3 професійних судді, а також 33 учасників 

організованих груп. 

Установлена сума матеріальних збитків за зазначеними злочинами з 

ознаками кримінальної корупції склала 232,3 млн. грн., з яких відшкодовано 

45,1 млн. грн. Крім того, за злочинами, закінченими розслідуванням 

безпосередньо органами внутрішніх справ, накладено арешт на майно вартістю 

7,5 млн. грн., пред’явлено цивільних позовів на суму 1,2 млн. грн. 

Загалом за порушеними в 2011 році кримінальними справами виявлено 

16 тис. службових злочинів, у тому числі 2875 фактів хабарництва (з них на 

суму понад 10 тис. грн. – 375, понад 30 тис. грн. – 190, понад 100 тис. грн. – 

126), учинених службовими особами органів влади та управління (702), 

працівниками контролюючих органів (874) і суддями (20). 

До кримінальної відповідальності за вчинення цих злочинів притягується 

8,3 тис. осіб, з них 1,7 тис. – за хабарництво на загальну суму понад 75,5 млн. грн. 

(середній розмір одержаного хабара складає 44,5 тис. грн.). 

Зокрема, за отримання хабарів у розмірі 10,5 млн. затримано голову 

райдержадміністрації (Хмельницька область), 2,4 млн. грн. – начальника 

районного управління Держкомзему (Київська область), 1,6 млн. грн. – 

посадових осіб міськради (Автономна Республіка Крим), 1,5 млн. грн. – 

начальника міжрайонної ДПІ, 800 тис. грн. – директора автомобільного ринку 

(Київська область), 480 тис. грн. – заступника начальника райвідділу 

Держкомзему (Житомирська область), 280 тис. грн. – голову 

райдержадміністрації та депутатів райради (Тернопільська область). 

За вчинення службових злочинів до відповідальності також притягнуто 

два колишніх заступники міністра, керівники управління капітального 

будівництва облдержадміністрації (Запорізька, Черкаська області), управління 



80 
 

регіонального розвитку архітектури та інфраструктури облдержадміністрації 

(Чернівецька область) та інших посадовців. 

Також у 2011 р. до суду направлено кримінальні справи, порушені 

стосовно 38 організованих груп з корумпованими зв’язками, з них 33 (або 

86,8 %) – за матеріалами спецпідрозділів БОЗ МВС, учасниками яких учинено 

170 злочинів з ознаками корупції. 

Зокрема, припинено діяльність 7 таких груп, учасники яких займалися 

розкраданням бюджетних коштів, у тому числі виділених за державною 

програмою для придбання обладнання по виготовленню протезно-

ортопедичного взуття (Житомирська область), на реконструкцію житлово-

комунального господарства (м. Севастополь), розміщення соціальної реклами 

(Запорізька область), виплату одноразової допомоги у зв’язку з народженням 

дитини (Миколаївська область) тощо. 

Ужито також заходів, спрямованих на недопущення дискредитації зусиль 

органів державної влади та громадських організацій у сфері боротьби з 

корупцією. На Кіровоградщині припинено діяльність 21 учасника злочинної 

організації , які під прикриттям громадської організації «Комітет по боротьбі з 

корупцією «Кобра» займалися шахрайським заволодінням матеріальними 

цінностями (пально-мастильні та будівельні матеріали, зернові, продукти 

харчування, комп’ютерна та побутова техніка), що належали іншим 

підприємцям, вартістю 16,3 млн. грн., які повністю відшкодовано. 

За результатами боротьби з організованими формами хабарництва 

направлено до суду 9 кримінальних справ, порушених щодо організованих 

груп. Їх учасників викрито у вчиненні 47 злочинів, пов’язаних із хабарництвом 

під час розподілу земельних ділянок (Запорізька область), всиновлення дітей 

(Одеська область), за видачу висновків про визнання групи інвалідності 

(Львівська область) та оформлення кредитів (Тернопільська область), невжиття 

заходів реагування на виявлені порушення у сфері природоохоронної 

діяльності (м. Севастополь), екологічного законодавства (Харківська область) 

та захисту справ споживачів (Харківська область) тощо. 

Крім цього, впродовж липня – грудня 2011 р. до суду направлено 

524 протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, 

виявлених за матеріалами органів внутрішніх справ, у тому числі 293 

протоколи (або 55,9 %) складені спецпідрозділами БОЗ Міністерства. За 

результатами їх судового розгляду до відповідальності притягнуто 304 особи, 

яких визнано винними в порушенні обмежень щодо використання службового 

становища (ст. 172-2 КУпАП – 159), сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП – 32), установлених законом обмежень 

щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5 КУпАП – 4), вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7 КУпАП – 17), а також у 

невжитті заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП – 4). 

Зокрема, оштрафовано 3 місцевих депутатів, 26 державних службовців, 

51 посадову особу органів місцевого самоврядування, 9 службових осіб інших 

органів державної влади, а також працівників податкової (2), державної 

кримінально-виконавчої (1) і митної (1) служб, органів цивільного захисту (6) та 
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внутрішніх справ (20), військовослужбовців (10). Загальна сума штрафів, 

накладених на корупціонерів склала 346 тис. 433 грн. 

Відповідно до ст. 22 Закону України „Про засади запобігання і протидії 

корупції‖ тільки за матеріалами спецпідрозділів БОЗ МВС України звільнено з 

роботи 30 осіб, яких визнано винними у вчиненні адміністративних 

корупційних правопорушень. 

На виконання пункту 8 питання І протоколу № 43 розширеної наради 

керівництва МВС України від 18 жовтня 2011 року (№ 14858/Пп) на ім’я 

Міністра внутрішніх справ України В.Ю. Захарченка підготовлено доповідну 

записку «Про розмежування функцій між підрозділами по боротьбі з 

організованою злочинністю та боротьби з економічною злочинністю» (від 

18.11.2011 № 9/16-11366) 
37

. 

Важливе значення для комплексного тиску на корупцію мають цільові 

оперативно-профілактичної операції під умовною назвою «Корупціонер». Вони 

не лише демонструють готовність МВС активно виявляти і припиняти 

корупційні діяння, а й мають суттєвий профілактичний вплив на осіб, які 

виконують публічні функції. Вказана операція проводиться відповідно до 

плану, що розробляється працівниками підрозділів АБ ГУБОЗ і узгоджується з 

підрозділами ОВС, які мають повноваження у сфері виявлення, припинення та 

запобігання корупційним правопорушенням. Наприклад, у ГУМВС України в 

Дніпропетровській області розроблено типовий план організаційних та 

практичних заходів проведення цільової оперативно-профілактичної операції 

«Корупціонер». Метою цієї операції є посилення боротьби з проявами 

хабарництва та корупції, локалізації негативних тенденцій розвитку цих явищ у 

регіоні. Операція проводиться у два етапи щодо здійснення організаційних і 

практичних заходів. До основних організаційних заходів належать: аналіз стану 

протидії корупції у регіоні, визначення ключових проблем, що потребують 

комплексного впливу, уточнення та коригування планів із реалізації вимог 

Президента, Кабінету Міністрів, МВС України щодо боротьби з корупцією, 

проведення оперативних та інструктивних нарад, створення робочої групи (із 

залученням представників УБОЗ, УДСБЕЗ), забезпечення її діяльності, аналізу 

результатів роботи та звітування керівництву МВС та ГУМВС України в 

області, забезпечення постійного надходження до робочої групи інформації про 

осіб і факти корупційної діяльності окремих осіб, наявність зв’язків з 

організованими злочинними групами тощо. Практичний етап передбачає: 

– систематизацію оперативної та іншої інформації про корупційні дії 

державних службовців та депутатів усіх рівнів, у тому числі й отриманої від 

негласного апарату, довірених осіб; 

– ревізію джерел оперативної інформації, складання планів 

придбання джерел у регіональних відділеннях Держказначейства, Фонду 

                                                           
37 Федосов Е.В. Про стан боротьби з корупцією відповідно до Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції» та заходи щодо його покращання: Матеріали до виступу начальника ГУБОЗ МВС 

України генерал-майора міліції на нараді МВС України 22 листопада 2011 р. – К., 2011.  
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державного майна України, управліннях та самостійних відділах районних 

державних адміністрацій та інших розподільчих та контролюючих органах; 

– документування протиправної діяльності посадових осіб органів 

влади та управління;  

– відпрацювання інформації щодо зв'язків лідерів й учасників ОЗУ, 

кримінальних авторитетів з державними службовцями і депутатами усіх 

рівнів, стосовно яких є конкретні й достовірні відомості про їх корупційні 

діяння, проведення їх активного документування; 

– перевірку спільно з обласним управлінням Головного управління 

державної служби України державних установ стосовно дотримання 

службовими особами антикорупційного законодавства; перевірки використання 

депутатами районних рад коштів, передбачених бюджетом району для 

здійснення депутатської допомоги за зверненнями громадян; 

– перевірку щодо дотримання державними службовцями вимог 

Закону України «Про державну таємницю» при виїздах за межі України у 

приватних справах. У випадку виявлення фактів порушення Закону України 

«Про державну таємницю», «Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій», затвердженого Постановою КМУ № 1561 

від 02.10.2003, прийняти рішення про складення адміністративних протоколів; 

– посилення оперативного супроводу процесу приватизації; 

здійснення перевірок щодо дотримання державними службовцями 

вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» при виконанні ними  

функцій щодо представництва інтересів держави в акціонерних товариствах та 

інших підприємствах, де є державна частка власності, зокрема при перебуванні у 

наглядових радах, ревізійних комісіях; 

– відпрацювання установ у кредитно-фінансовій сфері та 

зовнішньоекономічній діяльності для встановлення корупційних зв'язків 

державних службовців при отриманні пільг або інших переваг у здійсненні 

експортно-імпортних операцій при переміщенні товарно-матеріальних цінностей 

та грошових коштів через митний кордон України;  

– встановлення джерел фінансування як державних службовців, так 

і членів їх сімей, які мають у власності дорогі приватні будинки, дачні 

забудови та автотранспорт, з метою виявлення порушень антикорупційного 

законодавства; 

– здійснення комплексних перевірок фінансово-господарської 

діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, банківських та страхових 

установ, а також великих платників податків – суб’єктів підприємницької 

діяльності
38

. 

                                                           
38 Типовий план організаційних та практичних заходів проведення цільової оперативно-

профілактичної операції «Корупціонер»: Наказ начальника ГУМВС України в Дніпропетровській 

області від 01.06.2008 р.  
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Аналіз цього нормативного акта свідчить про можливість його 

доповнення положеннями щодо координації діяльності органів внутрішніх 

справ з більш ширшим колом суб’єктів запобігання і протидії корупції, 

висвітлення результатів операції у засобах масової інформації, в тому числі й в 

Інтернет-виданнях, залучення громадськості до проведення антикорупційних 

заходів, здійснення узагальнення позитивного досвіду проведення цієї операції 

та його поширення. 

Беззаперечно важливим є вжиття МВС заходів щодо подолання корупції 

в органах внутрішніх справ. Актуальність цієї проблеми зумовлено визнанням 

громадянами України міліції однією з найкорумпованіших серед 

правоохоронних органів. Зокрема, за даними опитування 2038 респондентів, 

проведеного у період з 12 до 23 квітня 2012 р. Київським міжнародним 

інститутом соціології, в усіх регіонах України міліції довіряють лише 15,5 % 

громадян, а 62,9 % – ні
39

. Загальноукраїнські дослідження, проведені у 2007–

2009, 2011 рр., вказують на суттєве посилення практики здирництва та 

вимагання хабарів у сфері діяльності Державтоінспекції (з 39,7 % до 45,1 %) та 

міліція (з 46,1 % до 53,1 %)
40

.  

Аналіз стану дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ у 

2010-2011 р. свідчить про існування негативної тенденції щодо значного 

порушення кримінальних справ за фактами хабарництва, що є 

найпоширенішим злочином у сфері службової діяльності (145, або 21,4 %). 

Основними мотивами хабарництва продовжують залишатися не притягнення 

порушників до кримінальної чи адміністративної відповідальності, зміна 

запобіжного заходу, винесення постанови про закриття кримінальної справи, 

перекваліфікація статті Кримінального кодексу України на таку, яка передбачає 

менше покарання, повернення вилучених речей, особистих документів, 

вилученого автотранспорту тощо. 

Найчастіше хабарі вимагають у підрозділах слідства (31), карного 

розшуку (27), дільничних інспекторів міліції (22), Державтоінспекції (16), 

ДСБЕЗ (13), БНОН (6), КМСД (5), ОГП (4) тощо. Хабарництво вчинено й 11 

«керівниками» органів внутрішніх справ
41

. 

Щодо адміністративно-караної корупції, то серед осіб, котрі 

притягувалися до адміністративної відповідальності у виді штрафу, працівники 

міліції складали: у 2003 р. – 2,6 % (понад 3 тис.), 2004 р. – 5,3 % (понад 3 тис.), 

2005 р. – 6,5% (понад 3,9 тис.), 2006 р. – 7,2 % (понад 4,1 тис.), 2007 р. – 6,5 % 

(понад 3,4 тис.), 2008 р. – 7,1 % (понад 4,7 тис.), 2009 р. – 4,9 % (понад 4,1 тис. 

осіб), 2010 р. – 4,4 % (понад 4,4 тис.). У 2011 р. до адміністративної 

                                                           
39 Соціологи за довірою в суспільстві посіли друге місце після церкви. Водночас їм українці довіряють більше, 

ніж політикам і ЗМІ // 

http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_view/sociology.htm. 
40 Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007 – 2009, 2011: Звіт за 

результатами соціологічних досліджень. – К., 2011.  
41 Про стан дотримання дисципліни і законності в органах і підрозділах внутрішніх справ України за 12 місяців 

2011 р.: Огляд. – К., 2012.  

http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_view/sociology.htm
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відповідальності за вчинення корупційних правопорушень притягнуто усього 

31 особу, з накладенням штрафу – 2,1 % (20 осіб з 943). 

Дані про рівень довіри до соціальних інституцій (у %) відображені в табл. 

2. 

 

Таблиця 2. Рівень довіри до соціальних інституцій 

 

Соціальні інституції 
Дові

ряю 

Не 

довіряю 

Баланс довіра-

недовіра 

(різниця) 

Церква 61,7 
17,

0 
44,7 

Засоби масової 

інформації 
40,5 

28,

3 
12,2 

Громадські організації 27,1 
29,

4 
- 2,4 

Збройні сили України 34,3 
36,

6 
- 2,4 

Опозиція 24,0 
52,

6 
- 28,6 

Президент України 21,9 
65,

9 
- 44,0 

Міліція 15,5 
62,

9 
- 47,4 

Уряд України 16,1 
68,

8 
- 52,7 

Верховна Рада України 12,0 
73,

4 
- 61,4 
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Діаграма 2. Дані про поширеність корупції в Україні 

 

МВС України констатує, що протягом останніх трьох років 

спостерігається тенденція щорічного зменшення кількості працівників ОВС, 

притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (у 

середньому на 10–15 % на рік). У структурі корупційних правопорушень 

посадовців ОВС переважну більшість складають правопорушення, пов’язані з 

незаконним отриманням грошової винагороди (36 %), унесенням недостовірних 

відомостей до офіційних документів (25 %) та наданням незаконних переваг 

при прийнятті управлінських рішень (21 %)
42

. 

Така тенденція є наслідком як активізації боротьби з корупцією, так і 

зростання рівня латентності корупційних проявів, появою нових схем та 

способів учинення службових зловживань. 

Протидія корупції в органах внутрішніх справ перебуває під постійною 

увагою керівництва МВС. Так, з метою унормування та забезпечення 

системних заходів щодо запобігання і протидії корупції керівництвом МВС 

прийнято нормативно-правові акти, що встановлюють як обов’язки відповідних 

керівників та підрозділів ОВС щодо протидії корупції, так і етичні 

антикорупційні вимоги щодо кожного працівника міліції. 

Зокрема, Інструкцією про порядок забезпечення органами і підрозділами 

внутрішніх справ України профілактики злочинних, корупційних діянь та 

інших протиправних дій визначено поняття профілактичної роботи в ОВС, її 

завдання, об’єкти, правову основу, принципи, спеціальні підрозділи та 

посадових особи, уповноважених на забезпечення профілактики, порядок 

                                                           
42 Програма антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011-2015 роки. – 

МВС України, 2012. 
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організації профілактичних заходів та їх документальне забезпечення
43

. Серед 

положень, що безпосередньо стосуються профілактики корупції, слід 

зазначити: орієнтування в першу чергу на унеможливлення виникнення причин 

і умов для вчинення корупційного діяння, запровадження такого принципу 

профілактики як дотримання прав і свобод людини; конкретизація переліку 

суб’єктів профілактики корупційних правопорушень, зокрема шляхом 

включення до нього Департаменту кадрового забезпечення, управління 

юридичного забезпечення, департаменту документального забезпечення та 

режиму, контрольно-ревізійного управління, а також вищих навчальних 

закладів; включення до завдань профілактики й створення належних умов для 

ефективної діяльності персоналу, у тому числі соціально-побутових, а також 

його матеріального стимулювання за успішне виконання службових обов’язків, 

що забезпечують його законослухняність; уточнення загальних форм і методів 

профілактичного впливу: моніторинг нормативно-правової бази, контроль за 

службовою діяльністю, проведення службових розслідувань, контроль за їх 

об’єктивністю та повнотою, інформування громадськості про їх результати, 

вивчення морально-психологічного клімату і корегування його у разі 

необхідності, цільові комплексні заходи (у тому числі й оперативно-розшукові), 

оголошення вироків та рішень щодо працівників, які вчинили корупційні 

діяння. Аналіз індивідуальних заходів профілактики передбачає морально-

психологічний вплив на працівника міліції, роз’яснювальну роботу, 

поліпшення професійної та загальної освіти. 

Серед основних недоліків цього акта зазначимо ігнорування можливостей 

громадського впливу; відсутність механізму відповідальності за неналежний 

рівень профілактичної роботи, необхідність виокремлення керівників органів і 

підрозділів внутрішніх справ як суб’єктів профілактики, насамперед корупції, 

необхідність приведення Інструкії у відповідність до вимог чинного 

антикорупційного законодавства. Крім цього, вказаний документ не містить 

положень щодо реалізації таких задекларованих завдань, як створення умов для 

унеможливлення незаконного використання інформаційних ресурсів держави, 

органів і підрозділів внутрішніх справ (п. 1.2.3, 1.2.4)
44

. 

Продовжуючи наступ на корупцію всередині системи, МВС України було 

затверджено Програму антикорупційних заходів у системі Міністерства 

внутрішніх справ України на 2011–2015 роки
45

. У цій програмі наголошено на 

необхідності протидії корупції на засадах системності, послідовності, суттєвого 

вдосконалення системи управлінського регулювання та контролю оперативно-

службової діяльності, особливо на тих її напрямах, які найбільше підпадають 

під вплив корупційних ризиків, оновлення методики виявлення таких ризиків з 

урахуванням міжнародного досвіду формування управлінської антикорупційної 

                                                           
43 Інструкція про порядок забезпечення органами і підрозділами внутрішніх справ України профілактики 

злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій: Наказ МВС України від 23 лютого 2009 р. № 76. 
44 Там само. 
45 Програма антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011-2015 роки. – 

МВС України, 2012. 
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політики. З метою реалізації положень цієї програми у ГУ (У) МВС України в 

областях складаються відповідні плани
46

. 

Серед позитивних аспектів цієї Програми, які свідчать про оновлення 

правових засад антикорупційної політики МВС України, можна виділити: 

застосування комплексного підходу у формуванні антикорупційних заходів, 

передбачення необхідності розробки організаційно-управлінської регламентації 

видів, умов та підстав притягнення до відповідальності працівників 

управлінської ланки ОВС за бездіяльність у боротьбі з корупцією в 

підпорядкованих підрозділах; проведення моніторингу практики застосування 

відомчих нормативних, організаційно-управлінських та розпорядчих актів 

МВС, що стосуються питань профілактики корупційних проявів в оперативно-

службовій діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ; розроблення 

адміністративних процедур, що забезпечували б своєчасне попередження 

можливості вчинення корупційного діяння при реалізації посадових 

повноважень, детально регламентувати правила та стандарти прийняття 

розпорядчих, дозвільних, управлінських рішень, механізм видачі населенню 

офіційних документів, вирішення інших службових питань у цій сфері; 

оптимізація системи заходів щодо запобігання проникненню на службу в ОВС 

осіб, схильних до корупційних та інших неправомірних дій; розроблення 

практичних механізмів забезпечення захисту та безпеки осіб, у тому числі 

працівників ОВС, які повідомляють про факти корупційних діянь та беруть 

участь у проведенні службового розслідування; забезпечення неухильного 

реагування до осіб, громадських організацій та засобів масової інформації, які 

надали або поширюють завідомо неправдиву інформацію про корупційне 

діяння працівника органів внутрішніх справ, у тому числі шляхом 

запровадження практики подання судових позовів про стягнення матеріальних 

та моральних збитків, завданих таким повідомленням; вирішення питання щодо 

відомчого нормативного врегулювання заохочення працівників міліції, які 

повідомили про спроби громадян схилити їх до вчинення корупційного діяння; 

удосконалення аналітично-інформаційного забезпечення антикорупційної 

роботи в органах внутрішніх справ, у тому числі шляхом створення та 

постійного поповнення банку даних про форми корупції, сфери оперативно-

службової діяльності, у яких вона проявляється, схеми реалізації корупційних 

діянь, а також методики боротьби з цим явищем і розроблення методики 

аналітичної оцінки стану поширення корупції в органах та підрозділах 

внутрішніх справ і ефективності заходів щодо запобігання та протидії таким 

проявам; забезпечення процедури інформаційної підтримки офіційного 

Інтернет-сайту Міністерства, регулярного оновлення інформації з питань 

антикорупційної діяльності МВС, поточного стану боротьби з корупційними 

проявами в службовій діяльності, заходів реагування на них з боку відповідних 

підрозділів ОВС, питань взаємодії з іншими правоохоронними органами, 

                                                           
46 Див.: План антикорупційних заходів в органах та підрозділах ГУМВС на 2011–2015 роки: Наказ 

начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області від від 26.09.2011 № 2100. 
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державними установами та громадськими організаціями, роботи зі зверненнями 

громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів антикорупційної 

спрямованості тощо; забезпечення на договірній основі взаємодії з 

компетентними органами іноземних держав у сфері підготовки кадрів та 

підвищення кваліфікації посадових осіб структурних підрозділів МВС України, 

що здійснюють боротьбу з корупцією, у тому числі шляхом консультацій та 

стажувань. 

Окремим розділом програми передбачено комплекс заходів щодо 

удосконалення зв’язків з населенням та заходів щодо підвищення авторитету 

органів внутрішніх справ. Зокрема, передбачається:  

– удосконалення системи інформування громадськості про стан 

дотримання законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 

порядку та боротьби з корупцією в ОВС, у тому числі шляхом виступів на 

засіданнях органів місцевої влади, управління та місцевого самоврядування; 

– моніторинг громадської думки про стан корупції в ОВС та 

ефективність боротьби з нею; систематичне висвітлення в засобах масової 

інформації матеріалів про хід та результати виконання Програми з метою 

створення атмосфери неприйняття суспільством корупції в усіх її проявах; 

– запрошення представників громадських організацій, що здійснюють 

діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, до участі в цільових 

засіданнях та оперативних нарадах керівництва органів внутрішніх справ; 

– вдосконалення способів надання громадянами інформації про 

негативні факти в діяльності міліції та висловлення їх пропозицій щодо 

усунення недоліків; 

– створення та запровадження механізмів заохочення населення за 

надання об'єктивної інформації про факти корупційних діянь; 

– покращення стану правової освіти населення щодо правил та 

стандартів прийняття посадовими особами ОВС розпорядчих, дозвільних, 

управлінських рішень, механізмів видачі населенню офіційних документів, 

розв'язання інших службових питань у сфері обслуговування громадян
47

. 

З метою активізації профілактичної антикорупційної діяльності в органах 

внутрішніх справ проводиться операція під умовною назвою «Чисті руки». 

Порядок її проведення визначено наказом МВС України № 435 від 20.09.2002 

р.
48

 Наприклад, у 2003 р. у ході цієї операції внутрішньою безпекою виявлено 

55 випадків вчинення працівниками органів внутрішніх справ діянь, в яких 

вбачаються ознаки злочину, складено 33 протоколи про скоєння корупційних 

правопорушень. Загалом за негативними мотивами за час проведення операції 

звільнено 747 працівників. Робочими групами розглянуто 1749 звернень про 

неправомірні дії посадових осіб міліції, у тому числі — від депутатів всіх 

рівнів, керівників держустанов та відомств і найбільше — від громадян. 

Проведено перевірки також за критичними публікаціями ЗМІ. Підтвердилося 

                                                           
47 Програма антикорупційних заходів у системі Міністерства внутрішніх справ України на 2011–2015 роки. – 

МВС України, 2012. 
48 Про проведення в органах та підрозділах внутрішніх справ операції під умовною назвою «Чисті руки»: Наказ 

МВС України № 435 від 20.09.2002 р. 
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9,3 % негативних факта, наведених у зверненнях. За результатами перевірок 

308 працівників, які допустили порушення чи не відреагували належним чином 

на звернення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 

21 звільнено з органів внутрішніх справ
49

. Такі заходи проводилися в МВС 

регулярно. Серед позитивних аспектів операції слід зазначити залучення до її 

проведення кадрових апаратів, представників громадськості, а також перевірку 

соціального статусу працівників органів внутрішніх справ, формування й 

оновлення матеріалів щодо способу життя працівників міліції та їх оточення з 

метою впливу на поведінку тощо. Однак у переважній більшості випадків 

звільнялися представники рядової та середньої міліцейської ланки, а розгляд 

матеріалів здійснювався переважно без залучення судових процедур у межах 

повноважень керівників територіальних ОВС. 

Подолання корупції в системі МВС, його активність як центрального 

органу виконавчої влади, впливає на рівень авторитету та позитивний імідж 

органів внутрішніх справ. 

У схваленій 16 грудня 1999 р. колегією МВС України Програмі розвитку 

партнерських відносин між міліцією і населенням наголошено на необхідності 

створення правових засад для функціонування, розвитку партнерських відносин 

між міліцією і населенням; максимальному використанні позитивних форм і 

методів взаємодії міліції і населення щодо подолання негативних протиправних 

явищ у суспільстві; налагодження ділового співробітництва міліції з 

населенням і громадськими інститутами; створення організаційно-правової 

системи участі населення в охороні громадського порядку; впровадження 

наукових рекомендацій та досвіду партнерських відносин між поліцейськими 

органами зарубіжних країн та населенням; створення системи формування 

позитивної громадської думки щодо стану правопорядку та діяльності міліції, 

авторитету її працівників; налагодження системи своєчасного інформування 

населення через засоби масової інформації про вирішення завдань щодо 

зміцнення громадської безпеки і протидії злочинності; формування в 

суспільстві правової ідеології рівноправного партнерства міліції і народу; 

розвитку правової культури суспільства для створення умов рівноправного 

партнерства міліції і населення. Безпосередньо щодо корупції у програмі 

передбачено: створити систему постійного інформування громадян про стан, 

форми і методи взаємодії міліції і населення з питань боротьби з корупцією, 

охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, формування 

психології працівників органів внутрішніх справ яка б відповідала вимогам 

переходу до нової моделі правоохоронної діяльності, основаної на принципі 

партнерства і соціальної допомоги; безумовне виконання органами внутрішніх 

справ вимог і положень принципів діяльності міліції і Кодексу честі працівника 

органів внутрішніх справ України; ділове співробітництво міліції з населенням 

та громадськими інститутами
50

. 

                                                           
49 Курко М.Н. Результати операції «Числі руки» // Іменем закону. – 2003. – № 7. – 14 лютого. 
50 Програма розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням: Схвалена колегією МВС України і 

затверджена Міністром внутрішніх справ 16 грудня 1999 р. – ГУРОС МВС України, 1999.  
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Ця Програма відображала існуючі підходи до розуміння розвитку 

партнерських відносин між міліцією і населенням, вона містила принципи 

партнерства, перелік завдань, реалізація яких розподілялася на три періоди та їх 

виконавців, передбачала комплекс заходів щодо налагодження партнерства 

тощо. На жаль, досить складна оперативна обстановка не дозволила реалізувати 

ряд завдань Програми, тому частину з них визначено актуальними і включено 

до подальших програмно-плануючих документів.  

Так, аналіз наступної Програми формування позитивного іміджу міліції 

України на 2003–2007 роки свідчить, що вона презентувалася і як ідеологічний 

орієнтир при плануванні оперативно-службової діяльності ОВС, реалізації 

існуючих програм МВС України, здійсненні інших заходів, спрямованих на 

формування позитивного іміджу міліції. Більше того, усунення підґрунтя 

корупції в ОВС визначалося як складова одного із основних напрямів 

формування позитивного іміджу міліції. На жаль, більшість із запланованих 

заходів так і залишилися лише задекларованими 
51

. 

З метою подальшого покращення іміджу органів внутрішніх справ МВС 

України розроблено проект Концепції підвищення позитивного іміджу міліції 

України
52.

 Концепцією визнано, що одним із найважливіших завдань міліції на 

сучасному етапі є формування дієвих механізмів запобігання корупції в її 

діяльності, а здійснення кадрової політики не на основі професіоналізму, а з 

використанням корупційних механізмів при призначенні на керівні посади та 

наявність фактів корупції, хабарництва, зловживання службовим становищем у 

різних підрозділах органів внутрішніх справ – віднесено до проблем, на 

розв'язання яких спрямована Концепція. 

Серед головних завдань проекту Концепції є створення дієвих механізмів 

запобігання корупції в діяльності органів внутрішніх справ, а зниження рівня 

корупції та зловживань службовим становищем працівниками міліції – 

віднесено до одного із очікуваних результатів її реалізації. 

На відміну від попередньої програми, що містила значну кількість 

ідеологічних аспектів та суто іміджевих заходів, вказана Концепція є більш 

конкретною, містить відповідні шляхи і засоби їх розв’язання, визначення 

джерел фінансування відповідних заходів. Також в основу цієї Концепції 

покладено розуміння важливості взаємодії і партнерства МВС з громадськістю 

(зокрема і релігійною), засобами масової інформації, іншими правоохоронними 

органами, в тому числі й закордонними. Слід позитивно оцінити й приділення 

уваги науково-методичному забезпеченню реалізації Концепції, в тому числі й 

визначення орієнтирів для проведення наукових досліджень навчальними 

закладами і установами МВС, приділення уваги ролі керівництва органів 

внутрішніх справ у формуванні іміджу, звернення до національного 

позитивного досвіду, закріплення можливостей співробітництва з неурядовими 

організаціями та незалежними науковими установами, що здатні розробити 

відповідні методики оцінювання рівня довіри населення до ОВС, 
                                                           
51 Програма формування позитивного іміджу міліції України на 2003–2007 роки. – К., 2003.  
52 Концепція підвищення позитивного іміджу міліції України: Проект / МВС України // 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/736194. 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/736194
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результативності їх оперативно-службової діяльності, здійснювати вплив на 

стан іміджу конкретного органу внутрішніх справ у межах певного населеного 

пункту тощо 
53

. 

Запровадження цієї Концепції позитивно вплине на розуміння 

громадськістю ролі міліції як надавача послуг у правоохоронній діяльності.  

Втім, така Концепція є певною моделлю бажаної організації діяльності 

МВС з покращення позитивного іміджу міліції. Натомість її імідж складається 

й зі ставлення громадськості до міліції конкретного населеного пункту: від 

мегаполісу до селища, села. Тому важливим є й здійснення комплексу заходів, 

які б враховували специфіку та оперативну обстановку, що склалася в 

окремому регіоні (населеному пункті). Зокрема, це стосується й прийняття на 

роботу в міліцію осіб, які є представниками конкретної етнічної громади; 

врахування менталітету та стереотипів населення, що склалися у місті, селищі, 

селі; визначення можливості погодження з органами місцевого самоврядування 

(у разі наявності місцевої самоорганізації населення) призначення на посаду 

керівників територіальних органів внутрішніх справ, дільничних інспекторів 

міліції та їх звітування перед депутатами місцевих рад і громадою. Суттєвого 

покращення потребує й технічне обладнання приміщень органів внутрішніх 

справ, позбавлення виключно «кабінетної» системи спілкування з громадянами, 

зміна зовнішнього «обличчя» будівель і приміщень міліції тощо. 

Такі заходи, що відображатимуться у плануючий документації, повинні 

кореспондуватися з відповідними програмами галузевих служб МВС України 

та заходами із покращення іміджу міліції у рішеннях місцевих органів влади.  

Наприклад, рішенням деяких міських рад впроваджено програми 

удосконалення роботи дільничних інспекторів міліції, покращення їх 

матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2011–2015 

роки
54

.  

Зокрема, у цих програмах передбачено фінансування заходів, 

спрямованих на покращення матеріально-технічного стану служби (придбання 

паливно-мастильних матеріалів, рацій, приміщень (їх ремонт або обладнання), 

форменого одягу, автомототранспорту тощо.) Крім цього, позитивним є й 

звернення уваги на імідж міліції як складову взаємовідносин дільничних 

інспекторів міліції і громадськості: проведення нарад з дільничними 

інспекторами міліції щодо підвищення ролі служби у виконанні завдань з 

боротьби із злочинністю, профілактики правопорушень та створення її 

працівникам належних умов праці, систематичні зустрічі з дільничними 

інспекторами міліції за участю міського голови, урахування думки населення 

                                                           
53 Там само. 
54 Про програму удосконалення роботи дільничних інспекторів міліції м. Коломиї, покращення їх матеріально-

технічного за без печення та підняття іміджу служби на 2011–2015 роки: Рішення виконавчого комітету 

Коломийської міської рада Івано-Франківської області від 08.10.2010 № 308 

// http://ww2.gov.if.ua/yaremchanskiy/ua/catalog/item/573.htm?1541959486=4ed0664e55a4c17734

147158d62e67b7; Програма вдосконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції, покращення 

матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби на 2012–2016 роки: Рішення виконавчого 

комітету Маловисківської районної державної адміністрації у Кіровоградській області 

// http://mvrda.pp.ua/2012-03-21-10-01-04/2012-03-21-10-12-58/184-2012-03-21-11-24-12.pdf. 

http://ww2.gov.if.ua/yaremchanskiy/ua/catalog/item/573.htm?1541959486=4ed0664e55a4c17734147158d62e67b7
http://ww2.gov.if.ua/yaremchanskiy/ua/catalog/item/573.htm?1541959486=4ed0664e55a4c17734147158d62e67b7
http://mvrda.pp.ua/2012-03-21-10-01-04/2012-03-21-10-12-58/184-2012-03-21-11-24-12.pdf
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під час призначення на посади дільничних інспекторів міліції, організація на 

регулярній основі в засобах масової інформації циклів передач та спеціальних 

рубрик про позитивний досвід цієї служби, постійного моніторингу 

громадської думки щодо діяльності дільничних інспекторів міліції, їх впливу на 

стан правопорядку на дільницях та взаємодії з громадськими формуваннями з 

охорони громадського порядку шляхом таких форм цієї роботи: анонімне 

анкетування, інтерактивне опитування через Інтернет, відеозйомка тощо. На 

підставі результатів вивчення громадської думки приймати відповідні 

управлінські рішення, визначати конкретні заходи щодо усунення виявлених 

недоліків, оприлюднувати їх через заходи масової інформації. Результати також 

враховуються при призначенні на вищі посади, присвоєнні чергових 

спеціальних звань та при заохоченнях тощо.  

Для підвищення авторитету і зміцнення репутації працівників органів 

внутрішніх справ та інформування громадян про норми поведінки, якої вони 

повинні вимагати від працівників міліції, МВС України прийнято «Правила 

поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ України». Вони містять ряд професійно-етичних вимог до 

службової, позаслужбової та антикорупційної поведінки. Так, Розділ VI 

визначає загальні правила урегулювання конфлікту інтересів серед працівників 

органів внутрішніх справ, зокрема й обов’язки керівника щодо його 

запобігання. Розділ VII перелічує основні положення Закону «Про засади 

запобігання та протидії корупції», насамперед обов’язки, обмеження і 

заборони. Важливими є положення цього розділу, у яких вказується, що «своєю 

поведінкою працівник міліції має продемонструвати, що не дозволяє будь-яких 

проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує 

службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки 

інших осіб інформує керівника свого структурного підрозділу». 

Ці Правила служать методологічною основою формування професійної 

етики працівника органів внутрішніх справ; орієнтують працівника в умовах 

конфліктів і етичної невизначеності та інших обставин морального вибору; 

сприяють формуванню у працівника потреби дотримання професійно-етичних 

норм поведінки; є засобом громадського контролю за моральною і 

професійною поведінкою працівника. 

Неухильне дотримання принципів і норм цих Правил є важливим 

чинником якісного виконання працівником оперативно-службових завдань, 

необхідною умовою суспільної довіри та підтримки діяльності органів 

внутрішніх справ
55

. 

Отже, налагодження партнерських стосунків між міліцією і настеленням, 

підвищення рівня авторитету органів внутрішніх справ, поєднане із заходами 

правового, управлінського, економічного характеру повинні стати підґрунтям 

для подолання причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь 

                                                           
55 Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.02.2012 р. № 155 
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працівниками органів внутрішніх справ, дозволять запобігти корумпуванню 

відносин за участю громадян і службовців ОВС. 

У процесах формування та реалізації ДАП важливе місце відіграє Міністр 

внутрішніх справ України. Адже від стабільної політичної волі до боротьби з 

корупцією, демонстрації власного прикладу, постійної уваги до проблем 

запобігання і протидії корупції на тлі інших напрямів діяльності Міністерства 

залежить не лише ефективність антикорупційної діяльності міліції, а й її 

сприйняття громадськістю як суб’єкта, здатного протидіяти корупційним 

правопорушенням як зовні, так і всередині. 

Розгляд повноважень Міністра, які закріплені у Положенні «Про 

Міністерство внутрішніх справ України», свідчить, що він:  

– спрямовує і координує здійснення іншими центральними  

органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до  

компетенції МВС України;  

– визначає стратегічні напрями роботи МВС України та шляхи  

виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МВС  

України, звіти про їх виконання;  

– організовує та контролює виконання Конституції  

та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету 

Міністрів України в органах внутрішніх справ, а також на підприємствах, в 

установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС України; 

– бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету  

Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких  

засідань;  

– подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МВС 

України; 

– представляє в установленому порядку проекти законів України, 

розробником яких є МВС України та ДМС України, і доповідає з інших питань, 

що належать до компетенції МВС України, під час їх розгляду на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України;  

– веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах 

наданих йому повноважень;  

– представляє МВС України у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;  

– вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах 

загальної чисельності Міністерства і коштів, передбачених на його утримання, 

ліквідацію і реорганізацію органів внутрішніх справ як юридичних осіб, 

затверджує положення про них, їх структуру та штатний розпис; 

– утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом 

Міністрів України органи внутрішніх справ як структурні підрозділи апарату 

Міністерства, що не мають статусу юридичної особи;  

– затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату 

Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників 
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керівників структурних підрозділів апарату Міністерства та працівників 

патронатної служби Міністра; 

– застосовує відповідно до законодавства заходи дисциплінарного 

впливу до працівників органів внутрішніх справ, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління МВС України;  

– скликає та проводить наради з питань, що належать до його 

компетенції;  

– приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним 

розпорядником яких є МВС України; 

– підписує накази МВС України;  

– скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів 

МВС України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства 

України та актам Міністерства;  

– організовує роботу колегії МВС України і головує на її засіданнях;  

– дає обов'язкові для виконання працівниками апарату Міністерства 

доручення тощо
56

. 

Серед закріплених у цьому Положенні повноважень Міністра слід 

звернути увагу на ті, що використовуються для формування й реалізації ДАП. 

Наприклад, беручи участь у законопроектній і нормотворчий роботі, Міністр: 

представляє проекти нормативно-правових актів, розроблених МВС; доповідає 

на засіданнях Верховної Ради та її комітетів, Кабінету Міністрів України, 

Генеральної прокуратури України з питань виконання органами внутрішніх 

справ антикорупційного законодавства; ініціює розробку нормативно-правових 

актів МВС, спрямованих на запобігання і протидію корупції, та в разі 

необхідності скасовує неправомірні рішення підлеглих йому керівників; ініціює 

у встановленому порядку створення окремих структурних підрозділів МВС з 

антикорупційними повноваженнями, затверджує положення про них; має право 

застосовувати дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу 

щодо працівників, які вчиняють корупційні діяння, не вживають заходів щодо 

запобігання і протидії корупції тощо. 

Отже, Міністр внутрішніх справ України має достатні повноваження для 

забезпечення управління процесами формування і реалізації ДАП 

підпорядкованими йому органами і підрозділами.  

Серед способів прояву політичної волі керівника МВС України можна 

виділити й такі: звернення Міністра до працівників органів і підрозділів 

внутрішніх справ, громадськості, окремих її представників; розгляд звернень 

громадян та проведення особистого прийому; спілкування Міністра з 

громадянами через Інтернет-блог; використання так званих «гарячих ліній» 

телефонного зв’язку у Кабінеті Міністрів України та «телефонів довіри» в 

органах і підрозділах внутрішніх справ. 

Звернення Міністра внутрішніх справ України використовуються на 

практиці з 1993 р. і відображає його офіційну позицію як очільника 
                                                           
56 Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 

6 квітня 2011 р. № 383/2011 // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 71. 
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центрального органу виконавчої влади. І.В. Зозуля проаналізував п’ятнадцять 

наявних звернень з позицій суб’єктів їх подання; суб’єктів, до яких воно 

спрямовано; змістом питань, які ставляться (предметом); досягнутих 

результатів. На думку цього вченого, узагальненим предметом видання 

звернень керівництва МВС України в основному було його занепокоєння 

станом правопорушень і рівнем злочинності у державі, доведенням до 

суспільства позиції Міністерства щодо політичних подій та попередження їх 

негативного перебігу, інформування про стан реформування системи МВС 

тощо
57

.  

В цілому позитивно оцінюючи звернення міністрів, слід зупинитися на 

останніх із них, що містять положення, пов’язані із запобіганням і протидією 

корупції. Так, у Зверненні Міністра внутрішніх справ України генерала-

внутрішньої служби України В.Ю. Захарченка до особового складу органів 

внутрішніх справ від 15.11.2011 р. серед основних пріоритетів діяльності 

Міністерства визначено й «…провадження системної роботи з виявлення 

хабарників і корупціонерів»
58

. В останньому Зверненні колегії МВС України до 

особового складу органів внутрішніх справ України та внутрішніх військ від 

07.02.2012 р. вимагається «рішуче і безкомпромісно протидіяти злочинності та 

корупції…, кожному на своїй посаді забезпечити бездоганне виконання 

службових обов’язків,  викорінити з діяльності органів внутрішніх справ будь-

які кримінальні прояви, широко інформувати громадськість і засоби масової 

інформації про роботу міліції… тощо»
59

.  

Отже, звернення Міністра внутрішніх справ, маючи чітке ідеологічне 

забарвлення, є формою публічного висловлення його особистої позиції та 

позиції МВС щодо перебігу подій у суспільстві, реагування на зімни в 

оперативній обстановці, що потребують роз’яснення і консолідації зусиль 

органів і підрозділів внутрішніх справ, окремих учасників суспільного життя, а 

частина з них – містить доктринальні положення щодо подальшого розвитку 

системи МВС України, переліку пріоритетних завдань для міліції на певний 

період розвитку української держави, механізми їх реалізації тощо. 

Їх значення для запобігання корупції полягає й у попереджувальному 

впливі, оскільки вони містять ставлення Міністра до антикорупційної 

діяльності МВС в цілому, до окремих напрямів, а також викорінення корупції 

всередині ОВС. Звичайно, що у подальшому положення звернень втілюються у 

життя шляхом прийняття управлінських рішень, доведення їх до працівників 

міліції, наприклад через оприлюднення у відомчих засобах масової інформації. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

                                                           
57 Зозуля І.В. Звернення керівництва МВС України як особлива форма його діяльності // Форум права. – 2012. – 

№ 2. – С. 278-288.  
58 Звернення Міністра внутрішніх справ України В.Ю. Захарченка до особового складу органів внутрішніх 

справ від 15.11.2011 р. // http: //www.univd.edu.ua/index.php?ib=617&lan=ukr. 
59 Звернення колегії МВС України до особового складу органів внутрішніх справ України та внутрішніх військ 

від 07.02.2012 р. // http: //www.mvs.gov.ua/mvs/cjntrol/main/uk/publish/article/723259 
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Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

 

План 

1. Загальна характеристика міжнародного досвіду протидії корупції  

2. Досвід протидії корупції (на прикладі): 

    а) США;б) Великобританії; в) Франції г) Німеччини; д) КНР е) 

Сінгапуру, ж). Японії, з) країн пострадянського простору; і) інших країн світу 

3. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо 

протидії корупції 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ:  

НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ 

 

Одним из государств, считающих коррупцию серьезной проблемой 

национальной безопасности, является Япония. 

Само слово коррупция в Японии означает «грязная работа».  Если японца 

уличают в коррупции, то для него это большой позор, тень которого падает на 

всю его семью и они считаются обесчещенными. Однако при этом их не 

клеймят позором, а жалеют [1]. 

Если говорить о «бытовой коррупции», то такого явления в Японии нет. 

Это связано, по большей части, с традициями (японским менталитетом) и с тем, 

что в ней нет необходимости. Начиная с 604 года, когда был зафиксирован 

первый свод правил, в Японии ценилось умение приносить собственные 

интересы в жертву общему благу. Эта норма распространялась не только на 

экстремальные случаи, как, например, состояние войны или стихийное 

бедствие, когда требуется общая мобилизация. Для рядового японца до сих пор, 

как показывают социологические опросы, ценнее и важнее работать на благо 

обогащения государства, а не для улучшения личного благосостояния. Если 

японец идет решать какие-то свои проблемы, то решает он их с местными 

органами власти и никакие дополнительные подношения не требуются [2]. 

Что касается верхних эшелонов власти, то здесь коррупция иногда 

проявляется, но она больше связана с контрактами и с распределением 

бюджета.  

В исследованиях Transparency International (август 2012) говорится о том, 

что с точки зрения финансового риска коррупции имеется информация о 

положительной работе в данном направлении в целом. Тем не менее 

существует недостаточная прозрачность, связанная с реализацией активов, 

контроль над тайными расходами парламента и законодательные дебаты в 

секторе безопасности и аудита. Только минимальные бюджетные статьи 

являются непрозрачными. Отсутствует ясность в применении на практике 

внебюджетных расходов, разрешенных законом. Кроме того, существуют 

тесные связи между министерствами и частными национальными 

предприятиями в секторе, вызванном системой «amakudari» (назначения после 

выхода на пенсию) [3].    
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В Японии отсутствует единый кодифицированный акт, направленный на 

борьбу с коррупцией, что не мешает государству эффективно с ней бороться. 

Нормы борьбы с коррупцией содержатся во многих законодательных актах 

(National Public Service Act 1947 (as amended 2006), National Public Service Ethics 

Act 1995 (as amended 2005), National Public Service Ethics Law 1999, Unfair 

Compentition Prevention Law 2005).  

Особое внимание уделяется запретам в отношении  политиков, 

государственных и муниципальных служащих.  

В Японии чиновник политически нейтрален или отстранен от частного 

бизнеса. Закон не позволяет государственному и муниципальному служащему 

быть одновременно руководящим лицом, советником, членом совета компании 

и другой организации, иметь собственное коммерческое предприятие с целью 

получения прибыли в торговой, промышленной и финансовой сферах. И после 

ухода со службы отставному чиновнику не разрешается в течение двух лет 

занимать должности в коммерческом предприятии той области, которую он 

курировал последние пять лет службы. Совет по делам персонала  может 

потребовать от служащего отчета о владении акциями в сфере, к которой 

чиновник имеет отношение. 

Законодательство Японии не допускает совместительства, за 

исключением специально оговоренных законами и правительственными 

указами случаев, а при совместительстве не разрешает получать денежную 

компенсацию за дополнительную работу. 

Особое внимание уделяется контролю финансирования избирательных 

кампаний. Японским законодательством установлены строгие ограничения 

финансирования избирательных кампаний, партий и иных политических 

организаций, введен жестко регламентированный порядок осуществления 

пожертвований в пользу кандидатов на выборах, политических фондов, 

определен порядок отчетности о поступающих к ним и расходуемым ими 

средствах. Нарушение положений закона влечет применение санкций, 

распространяющих свое действие на ответственных лиц как представляющей, 

так и получающей политические пожертвования стороны, а также на 

посредников между ними [4]. 

Кроме того, в Японии развита система социально-правового контроля и 

морального воздействия на поведение политиков. В ней осуществляется 

регламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуто 

обвинение в причастности к организованной преступности и коррупции. Факт 

такой регистрации обычно доводится до сведения общественности через 

средства массовой информации и является правовым основанием для 

установления контроля над поведением конкретного лица, источниками его 

доходов и может повлечь применение к нему ряда правоограничений, 

препятствующих совершению правонарушений, легализации и расходованию 

средств, добытых преступным путем, в т.ч. полученных в виде взяток. 

Созданию системы общественного контроля способствует обязательство 

декларировать и публиковать сведения об имущественном положении членов 

кабинета министров, членов их семей, парламентских заместителей министров, 
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депутатов парламента и префектуральных собраний, губернаторов префектур. 

Кроме того, они обязаны информировать о занятии оплачиваемых должностей 

в любом юридическом лице. 

В данном случае широкий комплекс мер, направленных на 

предупреждение коррупционной практики среди политиков, обеспечивает 

сдерживающий эффект благодаря силе гражданского протеста [5]. 

Гражданам Японии гарантирован доступ к официальной информации, 

имеющейся у правительственных учреждений, и возможность подавать жалобу 

в том случае, если правительство решит не раскрывать определенные сведения. 

Кроме того, японские средства массовой информации могут быть весьма 

агрессивными в освещении скандалов и коррупции. Телевизионное освещение 

таких событий часто является тщательно подготовленным и полным. 

Важнейшим направлением борьбы с коррупцией также является кадровая 

политика и гарантированная высокая оплата труда чиновников. Японское 

государство создало необходимые условия для обеспечения стабильности 

положения государственного служащего, ему не грозит потеря места из-за 

политических потрясений, и если он не допускает грубого нарушения своих 

обязанностей, то имеет реальную возможность продвижения по службе в 

соответствии с деловыми качествами [6]. 

В Японии большое внимание уделяется этике поведения политиков и 

служащих при выполнении ими своих обязанностей. 

С апреля 2000 года в Японии действуют Закон «Об этике 

государственных служащих», а также этические правила государственного 

служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. 

Закон устанавливает конкретные положения, содержащие запреты и 

ограничения на получение подарков и услуг от предпринимателей, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности служащих, кроме того, 

определяет строгий порядок контроля за соблюдением этих правил и норм. 

Так, основными этическими принципами, содержащимися в законе, 

являются такие: 

1) сотрудники не должны обращаться с общественностью несправедливо 

и дискриминационно, например, предоставление преференциального режима 

любой стороне общественности по отношению к информации, собранной во 

исполнение своих служебных обязанностей. Сотрудники всегда должны 

выполнять свои служебные обязанности справедливо, осознавая, что они 

являются слугами народа, а не какой-либо группы; 

2) сотрудники всегда должны разграничивать публичные и частные дела 

и не имеют права использовать свои служебные полномочия для личной 

выгоды или выгоды организации, в которой они работают; 

3)  сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей не 

должны предпринимать никаких действий, которые создают общественное 

подозрение или недоверие к государственной службе, например, получение 

подарка от лица, зависящего от исполнения их служебных обязанностей. 

Кроме того, в статье 4 «Обязательный отчет» Закона «Об этике 

государственных служащих» определено, что вышестоящие должностные лица 
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обязаны сообщать своим руководителям в министерствах или агентствах о 

получении подарков или оплате услуг свыше 5 000 йен, а также компенсации за 

свой труд, который выполнялся на основе соглашений между организацией или 

лицом, превышающей 5 000 йен с организации или лица. Отчет должен быть 

открытым для общественности по запросу (если подарок, услуга или 

компенсация превышает 20 000 йен).  

Одним из недостатков данного закона является то, что он не 

распространяется на политиков – депутатов парламента, назначаемых на 

правительственные посты. 

В этических правилах государственного служащего дается развернутое 

определение «заинтересованного лица» и подробный перечень неэтических 

действий, что исключает произвольное толкование требований закона. Все 

случаи нарушения этики государственных служащих подлежат 

административным взысканиям: предупреждению, уменьшению заработной 

платы, временному отстранению от работы, увольнению. 

В Японии также проводится административная реформа, направленная на 

резкое сокращение сферы и объектов государственного и местного 

регулирования, что, в свою очередь, уменьшит возможности чиновников 

злоупотреблять служебным положением при лицензировании, контроле и 

другой работе с частным бизнесом [7]. 

В то же время одним из недостатков борьбы с коррупцией в Японии 

является нератификация страной Конвенции ООН против коррупции. 

Кроме того, существуют проблемные вопросы, касающиеся защиты 

осведомителей. Как сказала журналистка и исполнительный директор TI 

Японии Аки Вакабаяси во время выступления по «горячей линии»: «В 2004 

году был принят закон, устанавливающий защиту «осведомителей». Но он 

только защищает государство и компании, а не осведомителя. Например, если 

работник хочет сообщить о коррупционном преступлении, то он должен в 

первую очередь сообщить об этом непосредственному руководителю. В 

большинстве случаев это препятствует принятию определенных активных мер 

со стороны осведомителей, потому что начальник имеет власть над 

сотрудниками. Тем не менее количество осведомителей в Японии растет. Так, в 

октябре 2012 года молодой специалист армии национальной обороны 

изобличил управление в незаконных действиях. В связи с этим ему приказали 

оставить работу в течение 6 дней. В ответ он подал иск против армии. Другие 

осведомители помещают информацию в Интернете анонимно» [8]. 

Объясняя, почему не сделано больше для того, чтобы остановить 

коррупцию, Кимико Манес, автор «Culture shock in mind» написал в Daily 

Yomiuri: «Если подчиненные или даже руководитель совершают что-то 

незаконное, групповая динамика усложняется. Японцам трудно об этом 

говорить, поскольку данная ситуация может привести «к потере имиджа всей 

организации». Сложным является разорвать доверие группы и вызвать стыд у 

руководителя. Как следствие, японцы не желают становится «осведомителями», 

даже если действия осведомителя являются оправданными, он или она будут 

преследоваться в пределах организации» [9]. 
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Таким образом, антикоррупционная система в Японии построена на 

определенных запретах в отношении политиков, государственных и 

муниципальных служащих, в сочетании с общественным контролем и 

положительной кадровой политикой. 

____________________ 
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БОРЬБА З КОРУПЦІЄЮ В СІНГАПУРІ: РЕЦЕПТ УСПІХУ 

 

В Україні безперервно проводиться профілактика, яка спрямована на 

боротьбу з корупцією. Владою держави змінюється та удосконалюється 

антикорупційне законодавство. Зміни в антикорупційному законодавстві 

націлені на жорсткість санкцій щодо осіб, які вчиняють корупційні дії. Але при 

постійному внесенні змін та удосконаленні антикорупційного законодавства 

рівень корупції в країні не зменшується, тому виникають питання щодо дії 

антикорупційного законодавства та націленості правоохоронних органів на 

боротьбу з цим негативним явищем. 

Серед зарубіжних країн, які успішно долають корупцію, цікавим є досвід 

незалежного Сінгапуру.  

Сьогодні Сінгапур стоїть у ряду самих чистих у корупційному 

http://lap.hse.ru/news/49747954.html
http://www/
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відношенні держав. Це Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Ізраїль, Канада, 

Люксембург, Нова Зеландія, Норвегія, Австралія.  

Слід зазначити, що уряд незалежного Сінгапуру в протистоянні корупції 

зіштовхнувся з великою кількістю проблем. Закон, який регулював боротьбу з 

корупцією, був неефективним. Більшість корупційних злочинів опинялися поза 

зоною його дії, а співробітники правоохоронних органів не мали повноважень, 

які б давали їм можливість ефективно виконувати свої функції. Більш того, 

доказати корупційне діяння було вкрай важко через неефективність 

законодавства та залучення великої кількості чиновників у корупційну 

практику. 

Керівництво незалежного Сінгапуру поставило перед собою одне з 

головних завдань – боротьбу з корупцією, розуміючи, що без цього у держави 

немає майбутнього [1]. 

Про боротьбу з корупцією свідчить наявність у країні спеціалізованого 

органу – Бюро по розслідуванню випадків корупції (далі – Бюро), який має 

політичну та функціональну самостійність. 

Але до введення Акта про попередження корупції робота Бюро не 

приносила відчутних результатів. Річ у тому, що даний Акт усунув декілька 

серйозних перешкод. По-перше, він дав чітке та ємне визначення всіх видів 

корупції. Хабарники не могли більше уникати покарання отримуючи «подяку» 

у формі подарунків та ховаючись за розмитими формулюваннями. По-друге, 

Акт регламентував роботу Бюро та надав йому серйозні повноваження. По-

третє, він збільшив тюремні строки за хабарі. Крім того, Бюро: розслідує 

скарги, які містять звинувачення в корупції в суспільних та приватних сферах; 

розслідує випадки недбалості державних службовців; перевіряє діяльність та 

операції, які проводилися державними службовцями, з метою мінімізувати 

можливості вчинення корупційних дій [2]. 

Бюро складається з трьох відділів: оперативного, адміністративного та 

інформаційного. Два останніх, крім підтримки оперативної роботи, 

відповідають за «чистоту» бюрократії. В їхньому віданні відбір кандидатів на 

високі державні посади, профілактичні заходи та навіть організація тендерів на 

держзамовлення. 

Керівником цього органу є директор, який безпосередньо звітує перед 

прем’єр-міністром, внаслідок чого ніякий міністр не може втручатися в 

розслідування або будь-яким чином вплинути на нього. Бюро несе 

відповідальність за підтримку принципу чесності та непідкупності державних 

службовців, а також заохочення вільних від корупції угод приватного сектора. 

Також у його обов’язки входить перевірка випадків зловживання серед 

державних чиновників та повідомлення в подібних випадках відповідним 

органам для проведення необхідних дисциплінарних заходів [4]. Бюро також 

вивчає методи роботи потенційних державних органів, які можуть бути схильні 

до корупційних правопорушень, з метою виявлення можливих уразливих 

частин у системі управління. Якщо з’ясовується, що подібні проблеми можуть 

призвести до корупції та зловживань, Бюро рекомендує головам цих відділів 

вжити відповідних заходів щодо попередження злочинів. 
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Відповідно до Акта, бюро має виняткове право без рішення суду 

затримувати та обшукувати підозрюваних у корупційних діяннях, якщо на те є 

причини. Може вести розслідування не тільки стосовно підозрюваного, але 

також його родичів та поручителів, перевіряти будь-які банківські, дольові та 

розрахункові рахунки, фінансові записи вищезазначених осіб. Може викликати 

на допит свідків, а також розслідувати будь-які правопорушення, які 

викриваються в ході вивчення корупційної справи. 

Бюро має право притягнути до суду будь-якого громадянина, незалежно 

від його статусу, рангу або віросповідування. Винятків для найвищих 

держслужбовців не робиться. 

Крім того, боротьба з корупцією в Сінгапурі стала ефективною завдяки 

таким принципам, а саме: 

1. Застосування заходів до обох сторін (до тих, хто дає хабарі, а також до 

тих, хто їх бере). 

2. Чітке дотримання принципу відповідальності: корупцію необхідно 

карати в адміністративному або кримінальному порядку. Але громадський осуд 

є невід’ємною частиною процесу покарання. 

3. Проведення чітких меж між державними обов’язками та особистими 

інтересами (конфуціанський обов’язок допомагати своїй сім’ї, родичам та 

друзям повинен виконуватися тільки за допомогою залучення особистих, а не 

державних коштів). 

4. Укріплення верховенства закону. Це досягається за рахунок діяльності 

Бюро, яке розслідує випадки корупції, судових органів, які вирішують, яким 

буде покарання. Таким чином, суспільство впевнене, що Бюро діє ефективно та 

юридично законно. 

5. Максимальне виключення корупції шляхом встановлення зрозумілих 

та чітких методів роботи та прийняття рішень власними структурами. Як тільки 

суспільство усвідомить, що не існує можливості впливати на урядові рішення 

шляхом дачі хабара, корупції стане менше. 

6. Демонстрація лідерами особистих прикладів бездоганної поведінки на 

самому високому рівні, щоб підтримувати свій моральний авторитет, 

необхідний для боротьби з корупцією. Отже, непідкупність повинна бути 

ключовим критерієм, основною метою політичних лідерів. 

7. Необхідність наявності гарантій, що саме визнання особистих та 

професійних досягнень, а не родинні зв’язки або політичне покровительство 

повинні бути визначальними факторами при призначенні посадових осіб. 

Використання сімейних зв’язків підриває довіру до державної служби, до її 

ефективності та безпристрасності. Навпаки, визнання досягнень гарантує, що 

на відповідну посаду буде призначено кваліфікованого спеціаліста.  

8. Дотримання принципу непідкупності та звільнення чиновників, які 

заплямували свою репутацію. Преса відіграє важливу роль у наданні гласності 

випадків корупції та деталізації покарання, щоб інформувати суспільство 

відповідно наслідків корупції. Це допомагає збудувати атмосферу чесності та 

довіри до державної служби, а також закріпити принцип покарання корупції, 

так як боротьба з корупцією залежить від системи цінностей політичних 
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лідерів, державної служби та суспільства. 

9. Відповідна оплата праці державних службовців. У Сінгапурі міністрам 

та вищим посадовим особам працю оплачують відповідно до формули, яка 

прив’язана до середньої заробітної плати успішно працюючих осіб у 

приватному секторі (адвокатів, банкірів та ін.). 

10. Створення ефективного, працюючого за принципом чесності та 

відданості своїй справі органу по боротьбі з корупцією, захист інформаторів, 

які повідомляють про випадки корупції. 

11. Мінімізація кількості необхідних для документів підписів, що 

призводить до зменшення вчинення корупційної діяльності. 

12. Обов’язковим є контрольована звітність державних осіб про джерела 

їх доходів. У Сінгапурі кожен рік від державних службовців вимагають 

заповнення спеціальних форм декларації їх майна, активів та боргів. Якщо 

службовці не можуть пояснити, звідки в них з’явилися додаткові фінансові 

кошти, можна припустити, що джерелом є корупція. Тоді проводиться 

відповідна перевірка. Прокурор має право перевіряти будь-які банківські, 

акціонерні та розрахункові рахунки осіб, які підозрюються в порушенні Акта 

про запобігання корупції [3]. 

Крім того, передача та отримання хабара в Сінгапурі є кримінальним 

злочином. Згідно з Актом про попередження корупції, до хабарництва в 

Сінгапурі відносять вимогу, передачу та отримання винагороди за вчинення або 

невиконання будь-яких дій та створення умов для будь-якої особи в рамках 

повноважень отримувача хабара. 

Співучасть у корупції також переслідується законом. У поняття 

«співучасть у корупції» входять дії, направлені на ініціацію злочину або 

надання допомоги під час вчинення злочину. Відповідно до Акта про 

запобігання корупції, особа, яка сприяє корупції, отримує покарання, як і особа, 

яка брала участь у незаконній угоді.  

У Сінгапурі не існує поняття «малозначність правопорушень». 

Антикорупційне законодавство розповсюджується навіть на незначні підкупи 

та хабарі. Факт того, що учасник незаконної угоди не отримав бажаного 

результату, не пом’якшує покарання. 

Антикорупційне законодавство в Сінгапурі розповсюджується на всіх 

громадян та корпорації та застосовується у випадку, якщо незаконна угода 

вчинена на території Сінгапуру або вчинена громадянами Сінгапуру в іншій 

державі світу [4]. 

Також поряд із роботою Бюро антикорупційну програму було розгорнуто 

в Міністерстві фінансів Сінгапуру, яка включає в себе такі заходи: 

- удосконалення процедур взаємодії з громадянами та організаціями з 

метою виключення затягування вирішення питань; 

- забезпечення прозорості контролю нижчестоящих чиновників 

вищестоящими; 

- ведення ротації чиновників для уникнення формування стійких 

корупційних зв’язків; 

- проведення непередбачуваних перевірок; 



104 
 

- забезпечення режиму конфіденційності для попередження витоку 

важливої інформації, якою можна скористатися з корупційною метою; 

- ведення процедури перегляду комплексу антикорупційних заходів кожні 

3–5 років [2]. 

Таким чином, із введенням у дію програми по боротьбі з корупцією в 

Сінгапурі було досягнуто значних успіхів у подоланні цього негативного 

явища. Переважно це відбулося завдяки правильному визначенню пріоритетних 

напрямків програми: прозорості діяльності органів влади, зближення штатних 

громадян та контролюючих організацій, зменшення рівня низової корупції. 

______________________ 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ДОСВІДУ США ІЗ ПРОТИДІЇ  

КОРУПЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

 

Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свідчить про те, що 

за сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, що створюють 

реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку більшості 

країн світу, негативно впливають на всі сторони суспільного життя. 

Корупція як соціальне явище притаманна будь-якому суспільству, будь-

якій державі, жодна країна у світі сьогодні не може оголосити себе вільною від 

корупції. Однак окремим країнам світу вдається ефективно боротися з цим 

негативним явищем. На наш погляд, одним із перспективних у вивченні та 

імплементації для України є досвід Сполучених Штатів Америки. Особливу 

зацікавленість для України становить досвід цієї країни щодо захисту свідків у 

провадженнях про корупцію. 

Саме у США у 1970 р. вперше у світі прийнято федеральний закон, що 

містив норми про захист свідків. Це був Закон про контроль над організованою 

злочинністю. Переважна більшість штатів цієї країни мають власні програми 

захисту свідків, які забезпечують, як правило, менший захист, ніж федеральна 

програма. У 1982 р. Конгрес США прийняв федеральний закон «Про захист 

жертв злочинів та свідків», у преамбулі якого вказано, що нормальне 

функціонування системи кримінальної юстиції неможливе без «кооперації» з 

жертвами та свідками злочинів.  

Інший федеральний закон США 1984 р. «Про контроль за злочинністю» 

скасував Титул Y федерального закону 1970 р., істотно розширивши коло осіб, 

http://smi2.ru/altim69_mail.ru/c1215129
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які підлягають державному захисту. Законодавством всіх штатів передбачений 

захист деяких «спеціальних категорій» жертв злочинів [1].  

Відповідно до законодавства США Генеральний прокурор може 

переселити на нове місце проживання свідка й забезпечити його іншими 

засобами захисту, якщо йдеться про свідчення цього свідка на користь 

Федерального уряду чи Уряду штату в ході офіційного судового розгляду, що 

стосується організованої злочинності або іншого серйозного злочину, і якщо 

Генеральний прокурор визначає, що проти свідка у цьому розгляді може бути 

вчинено правопорушення, що припускає злочин із застосуванням сили. 

Генеральний прокурор може також переселити на нове місце проживання та 

забезпечити іншими засобами захисту членів сім'ї такого свідка або людини, 

близько з нею пов'язаної, якщо зазначені особи можуть наразитися на 

небезпеку у зв'язку з участю свідка в судовому розгляді [1]. За рішенням 

Генерального прокурора такому свідку можуть бути видані також нові 

документи, виплачені кошти на життєво необхідні витрати, в тому числі 

пов'язані із зміною місця проживання, надано допомогу в працевлаштуванні, 

застосовані інші заходи фізичного та соціального захисту, в тому числі 

заборона на розголошення інформації про дану особу та її місце проживання 

[2].  

Одним із важливих аспектів захисту свідків є дія в Нью-Йорку 

спеціальної телефонної лінії зв'язку для жертв злочинів, зателефонувавши на 

яку особи, які зазнали нападу злочинців, можуть з'ясувати, де вони відбувають 

покарання, а також термін їх звільнення. Цією телефонною лінією можуть 

користуватися також адвокати і свідки, які брали участь у судових процесах. 

Будь-який клієнт цієї телефонної служби оповіщення може зареєструвати 

спеціальний пароль, і тоді комп'ютерна система зв'яжеться з ним по телефону 

через 10 хвилин після звільнення ув'язненого з в'язниці. Якщо абонент не 

відповість, комп'ютер буде надзвонювати йому щопівгодини протягом доби. 

Якщо свідку або потерпілому загрожує реальна небезпека, то застосовується 

весь комплекс заходів захисту, включаючи його переселення, зміну роботи і 

навіть зміну зовнішності [3].  

На даний період програма захисту свідків здійснюється спеціальною 

Службою маршалів США, у якої є штаб-квартира, регіональні представництва 

та офіс в поліції кожного міста, в якому працює інспектор з питань захисту 

свідків. Аналогічний департамент діє і в складі ФБР. У кожному окремому 

випадку остаточне рішення про участь громадянина у програмі захисту свідків 

ухвалює міністр юстиції США на підставі рекомендацій і запитів прокурорів 

штатів. Після схвалення кандидатури представники Служби маршалів 

укладають угоду зі свідком і приступають до здійснення його захисту. Для цих 

цілей можуть застосовуватися: переміщення учасника програми і його близьких 

родичів у безпечне місце, надання всім переміщеним особам посвідчень з 

новими особистими даними, медичного страхування, допомоги у 

працевлаштуванні та виділення необхідних коштів на час працевлаштування, а 

також цілодобової охорони в ході судового процесу. На кожну підзахисну 

особу в середньому виділяється 40 тис. доларів США, які витрачаються на 
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особисту охорону, зміну адреси проживання, працевлаштування і грошову 

допомогу на термін адаптації, який для більшості підзахисних становить 

близько півтора років. Заходи щодо захисту свідків і потерпілих, які 

передбачають серйозні зміни в житті підзахисної особи (повна заміна біографії, 

пластична операція), застосовуються переважно щодо тих осіб, яким потрібен 

захист і після судового розгляду, та лише в тих випадках, коли застосування 

інших засобів захисту є неефективним або недостатнім [4].  

Універсальних методів протидії корупції не існує, тому кожна країна 

світу, виходячи зі своїх внутрішніх реалій, обирає власну стратегію і систему 

антикорупційних заходів. Проте позитивний досвід розробки та 

цілеспрямованої реалізації зарубіжних стратегій протидії корупції необхідно 

вивчати. Цей досвід неможливо і навіть небезпечно копіювати в нашій країні, 

тому що антикорупційні стратегії завжди реалізуються в умовах дії багатьох 

різноманітних чинників розвитку тих чи інших країн, які в інших країнах 

можуть діяти інакше або не працювати зовсім. Але успішний антикорупційний 

досвід зарубіжних країн показує, яких помилок не слід припускатись і в яких 

умовах які антикорупційні заходи стають більш ефективними. Облік такого 

зарубіжного досвіду, включаючи й рекомендації ГРЕКО, може дозволити нашій 

країні істотно знизити рівень корупції в усіх сферах діяльності за історично 

короткий період часу. Але для цього необхідна не лише політична воля, а й 

цілеспрямована, довгострокова спільна робота коаліції органів влади, 

приватного бізнесу, некомерційних організацій та громадян. Від цієї коаліції, як 

показує світовий досвід, будуть вимагатися постійні зусилля з моніторингу 

модифікацій корупції і на його основі настільки ж постійні зусилля щодо 

вирішення цієї складної і самовідтворювальної соціальної проблеми. 

_____________________ 
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Як будь-яке негативне суспільне явище, корупцію неможливо викорінити 
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повністю і остаточно. Але знизити її рівень до окремих епізодичних явищ 

можливо. Виконання цього завдання поки що не вдається ні владним 

правоохоронним структурам, ні громадським організаціям, що діють в Україні 

сьогодні. Тому державними програмами та концепціями до одного з 

пріоритетних напрямів покращання стану протидії корупції віднесено вивчення 

досвіду протидії цьому явищу в інших державах світу та його впровадження в 

Україні
60

.  

Однак незважаючи на зазначену обставину, втілення загальносвітових та 

міжнародних моделей щодо організації протидії корупції в нашій державі не 

відбулося. Залишилися невирішеними питання про приведення національного 

антикорупційного законодавства у відповідність до вимог ратифікованих 

Україною міжнародних конвенцій, не був створений самостійний орган для 

боротьби з корупцією, більшої прозорості та демократичності вимагають 

механізми реалізації публічної влади, є недосконалими управлінські технології 

формування некорупційної поведінки у представників влади тощо
61

.  

Поряд з цим, у більшості держав світу з високим рівнем розвитку 

демократії та сильною владою деструктивний вплив корупції на суспільні 

процеси зменшується за допомогою заходів, серед яких важливе місце посідає 

залучення громадських інституцій для створення атмосфери нетерпимості до 

існування корупції на будь-яких щаблях публічної влади, авторитетних та 

принципових правоохоронних органів, на яких покладається обов’язок 

виявляти факти корупції та притягувати корупціонерів до юридичної 

відповідальності.  

Прагнення нашої країни стати на один щабель з багатьма 

високорозвиненими країнами світу змушує шукати шляхи викорінення цього 

соціального зла різними способами та методами. На думку дисертанта, 

вивчення та узагальнення досвіду роботи громадських організацій у різних 

країнах світу, де боротьба з корупцією є головним пріоритетом діяльності 

органів влади та суспільства, має істотне значення, оскільки дозволить знайти 

шляхи розв'язання багатьох питань антикорупційного змісту, з якими 
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зіткнулася наша держава сьогодні. Слід погодитися з думкою С.М. Іншакова, 

який наголошує на тому, що участь громадян у протидії злочинності є 

принциповою умовою, оскільки без підтримки населення ще в жодній країні не 

вдалося побудувати ефективну систему впливу на злочинність
62

.  

Отже, удосконалення вітчизняної системи протидії корупції можливе 

лише за умов комплексного аналізу існуючих систем організації боротьби з цим 

явищем у світі, виокремлення найбільш придатного для запровадження в нашій 

державі відповідного досвіду та розробки організаційно-правового механізму 

для його інтеграції в Україні. 

Для проведення об’єктивного аналізу та вивчення досвіду участі 

громадськості у антикорупційних процесах досліджувані зарубіжні країни 

пропонується поділити на три групи, враховуючи рівень впливу інститутів 

громадянського суспільства на соціальні процеси в державі, специфіку 

правового регулювання та позитивний досвід діяльності: 1) участь громадських 

організацій у протидії корупції в державах СНД; 2) антикорупційні громадські 

рухи в Центральній Європі; 3) громадські ініціативи у сфері протидії корупції у 

США та країнах Західної Європи. 

Дослідження антикорупційної діяльності на теренах Співдружності 

Незалежних Держав дозволило зробити висновок, що серйозні наміри щодо 

протидії корупції на міжнародному рівні були задекларовані в Стамбульському 

плані дій по боротьбі з корупцією для Арменії, Азербайджану, Грузії, 

Киргизької Республіки, Російської Федерації, Таджикистану і України, що був 

прийнятий 18 червня 2004 р. Відповідно до третього принципу дій „Підтримка 

активної участі громадськості в реформах‖ країни-учасники плану повинні 

сприяти громадським обговоренням проблем корупції і участі громадян в 

попередженні проявів корупції шляхом: ініціювання на різних рівнях кампаній і 

освітніх програм для підвищення обізнаності громадян, що стосуються 

негативних наслідків корупції та спільних зусиль щодо її попередження разом з 

громадськими асоціаціями, включаючи неурядові організації; розширення 

співробітництва між урядовими структурами та неурядовими організаціями в 

боротьбі з корупцією; залучення неурядових організацій до моніторингу 

програм і діяльності державного сектора, забезпечуючи наявність у цих 

організацій необхідних методів та навичок для попередження корупції;  

прийняття законів та затвердження положень, які будуть гарантувати 

неурядовим організаціям необхідні права для ефективної участі в боротьбі з 

корупцією
63

.  

Виконання задекларованих принципів Стамбульського плану можна 

прослідкувати шляхом дослідження активності діяльності неурядових 
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громадських об’єднань у сфері протидії корупції в кожній країні, яка брала в 

ньому участь. 

Аналіз антикорупційних заходів на пострадянському просторі свідчить, 

що найактивніша участь громадськості у сфері протидії корупції 

спостерігається в Російській Федерації. Як зазначає В. Литвиненко, ―в Росії 

системна корупція стала невід’ємною частиною всієї системи державної влади і 

управління як по вертикалі, так і по горизонталі. Корупцією глибоко уражені 

структури державної влади, економіка, бізнес. Могутні фінансово-промислові 

групи глобалізували корупцію як загальноприйняту зброю бізнесу, тому і 

протидію корупції треба глобалізувати‖
64

. Саме зазначені масштаби корупції в 

країні та її вплив на всі сфери державного й суспільного життя спричинили 

стрімкий розвиток громадських антикорупційних ініціатив. Підтвердженням 

цього є наявність майже в кожному регіоні Російської Федерації громадських 

об’єднань, які беруть активну участь у реалізації антикорупційних програм та 

формуванні негативного соціального ставлення до корупції.  

Зупинимося на дослідженні діяльності найбільш активних, що мають 

позитивний досвід та постійно нагадують про свою діяльність через засоби 

масової інформації РФ, а також успішно реалізують антикорупційні програми.     

З грудня 2001 р. в м. Томську та Томській області працює „Коалиция 

против коррупции‖. Ця неполітична громадська організація створена за 

підтримки міжнародної антикорупційної програми „Партнерство проти 

корупції‖ і таких потужних організацій, як „АМР‖ США і „MSI‖. Учасники 

організації – громадські діячі та журналісти, які мають головною метою 

створення соціального середовища, що не визнає корупцію. Коаліція здійснює 

свою роботу в таких напрямках: надає безкоштовну юридичну допомогу 

особам, які постраждали від корупції чи надмірної бюрократії; здійснює 

громадський контроль за діяльністю влади; проводить просвітницьку роботу 

серед різних прошарків населення; організовує публічні дискусії; на конкурсній 

основі здійснює підтримку журналістів, які проводять журналістські 

розслідування щодо протидії корупції; проводить законотворчу роботу. 

Антикорупційні програми, аналогічні томській, здійснюються сьогодні в 

багатьох регіонах Росії. Коаліція в Томській області активно співпрацює з 

колегами із Самари, Іркутська, Владивостока. 

В антикорупційних процесах Росії активну участь бере „Общественный 

Комитет по противодействию коррупции‖, який створено правлінням 

Торговельно-промислової палати Нижегородської області в лютому 2007 р. 

Відповідно до положення основним завданням громадського комітету є 

сприяння російським підприємцям у вирішенні проблем протидії корупції
65

. 
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Комітет здійснює свою діяльність при взаємодії з Торговельно-промисловою 

палатою РФ, державними та муніципальними органами, а також іншими 

громадськими організаціями. 

Для проведення більш масштабних загальнодержавних заходів 

антикорупційного змісту в РФ створюються та діють громадські організації 

міжрегіонального рівня. Так, наприклад, у 2004 р. Міністерством Юстиції РФ 

зареєстрована міжрегіональна громадська організація (МГО) розвитку 

антикорупційних програм „Общественный антикоррупционный комитет‖, 

головною метою якого є участь у побудові сучасної демократичної моделі 

держави через формування антикорупційних бар’єрів
66

. Діяльність комітету 

спрямована на підвищення рівня відповідальності посадових осіб за свою 

роботу, яка має бути більш прозорою та підконтрольною. Для цього комітет 

займається вивченням поточної корупційної ситуації, розробкою конкретних 

практичних пропозицій, які можна реалізувати, стосовно створення ефективної 

системи взаємодії влади та інститутів громадськості у протидії корупції, 

ліквідації її прямих та непрямих наслідків. Діяльність комітету заснована на 

громадських засадах, до співпраці залучаються експерти, представники бізнесу, 

науки, творчої інтелігенції. МГО „Общественный антикоррупционный 

комитет‖ створює свої регіональні представництва у великих містах Росії, 

послідовно створюючи реальну та дієздатну структуру, що активно співпрацює 

з державними органами у сфері протидії корупції. Крім того, комітет активно 

встановлює зв’язки з зарубіжними та міжнародними неурядовими 

організаціями, діяльність яких спрямована на подолання корупції.  

Ще однією реально діючою міжрегіональною громадською організацією 

РФ є „Комитет по борьбе с коррупцией‖, головним завданням якого стало 

висвітлення конкретних фактів корупції і конкретних корупціонерів «на землі» 

– на тому самому рівні влади, з яким кожного дня стикаються громадяни Росії. 

При цьому комітет не ставить за завдання саме покарання корупціонерів, 

оскільки це є функцією держави та її правоохоронних органів, з якими комітет 

тісно співпрацює. 

Свою діяльність в антикорупційній сфері РФ здійснюють також 

громадські об’єднання у формі рухів. У 2005 р. в м. Нижній Новгород створено 

міжрегіональний громадський антикорупційний рух „Народний контроль‖, що 

є некомерційною організацією та не має своєю основною метою отримання 

прибутку. Відповідно до статуту метою руху є сприяння будь-яким 

антикорупційним ініціативам в РФ та розробка і реалізація програм розвитку 

громадського руху на їх підтримку; участь та надання допомоги у створенні 

аналогічних об’єднань, центрів, секцій та інших громадських рухів, що 

ставлять перед собою подібні цілі. Основними завданнями руху, що 

затверджені статутом, є організація обнародування всіх відомих руху фактів 

корупції, участь в організації і проведенні масових заходів, проведення 

науково-практичних конференцій та семінарів, соціальний захист прав та 
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інтересів учасників руху та інших осіб, що беруть участь у заходах, проведених 

рухом. Вищим керівним органом руху є Конференція, що скликається 

Президіумом Руху не рідше одного разу на рік
67

.  

Міжрегіональні громадські організації РФ створюються також шляхом 

союзу декількох організацій, що використовують спільні можливості у протидії 

корупції на загальнодержавному рівні. Прикладом цього є „Российское 

Антикоррупционное Партнерство‖ (далі – РАП), яке було створене в квітні 

2005 р. Організаціями-засновниками РАП стали: „Партнерство по 

противодействию коррупции‖ (Самарська обл.), „Коалиция против коррупции‖ 

(Томська обл.), „Антикоррупционная Коалиция Приморья‖, „Коалиция по 

противодействию коррупции‖ (Иркутська обл.). Головна мета Партнерства – 

розробка та реалізація на координаційній основі заходів з протидії корупції в 

Росії та її регіонах. Серед основних завдань – об’єднання сил громадянського 

суспільства для боротьби з корупцією шляхом обміну інформацією і досвідом в 

реалізації антикорупційних програм та заходів, координація спільної 

діяльності, виконання спільних програм та заходів щодо протидії корупції, 

надання взаємної підтримки та допомоги. 

Високому рівню активності розвитку інститутів громадянського 

суспільства у сфері протидії корупції, на думку дисертанта, сприяє нормативно-

правове забезпечення їх діяльності. Відповідно до ст. 1 Федерального Закону 

РФ  ―Про протидію корупції‖ від 25 грудня 2008 р. протидія корупції – це 

діяльність федеральних органів державної влади, органів державної влади 

суб’єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, організацій і фізичних осіб в межах їх 

повноважень. Одним із основних принципів протидії корупції (ст. 3) є 

співробітництво держави з інститутами громадянського суспільства. 

Таким чином, основний антикорупційний закон визначає головним 

пріоритетом у антикорупційній політиці держави залучення громадян та їх 

об’єднань. Разом з цим у Російській Федерації діяльність громадських 

організацій врегульовано, на відміну від України, двома базовими 

федеральними законами. Головним є Закон РФ ―Про громадські об’єднання‖, 

прийнятий Державною Думою 14 квітня 1995 р.
68

. В названому законі 

задекларовано загальні положення громадських об’єднань, їх поняття, 

організаційно-правові форми, права і обов’язки, принципи створення та 

діяльності, а також інші базові положення.  

Заслуговує на увагу в даному законі стаття, що регламентує відносини 

взаємодії держави і громадських об’єднань. Так, відповідно до ст. 17 втручання 

органів державної влади і їх посадових осіб у діяльність громадських об’єднань, 

так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів державної 
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влади і їх посадових осіб не допускається, за виключенням випадків, що 

передбачені зазначеним федеральним законом. Держава забезпечує дотримання 

прав та законних інтересів громадських об’єднань, здійснює підтримку їх 

діяльності, законодавчо врегульовує надання їм податкових та інших пільг і 

переваг. Державна підтримка може виражатися у вигляді цільового фінансування 

окремих програм громадських об’єднань за їх заявками (державні гранти); 

укладення будь-яких видів угод, у тому числі на виконання робіт та надання 

послуг. 

Відповідно до розглянутого закону громадським об’єднанням притаманні 

дві форми їх створення. Так, відповідно до ст. 18 рішення про створення 

громадського об’єднання, затвердження його статуту та формування керівних і 

контрольно-ревізійних органів приймається на з’їзді чи загальних зборах. З 

моменту прийняття таких рішень громадське об’єднання вважається створеним: 

здійснює свою головну діяльність, набуває прав та бере на себе обов’язки, 

передбачені названим федеральним законом (окрім прав юридичної особи). 

Правоздатність громадського об’єднання як юридичної особи виникає з 

моменту державної реєстрації даного об’єднання. Таким чином, у Росії можуть 

створюватися громадські об’єднання, які не є юридичними особами. Більше 

того, закон наділяє такі об’єднання  такими правами: вільно поширювати 

інформацію про свою діяльність; проводити збори, мітинги та демонстрації; 

представляти та захищати свої права, законні інтереси своїх членів і учасників в 

органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських 

об’єднаннях; виступати з ініціативами з питань стосовно реалізації своїх 

статутних цілей, надавати пропозиції в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Прикладом діяльності антикорупційної громадської організації, створеної 

в РФ у формі громадської організації без заснування юридичної особи, є 

„Общественный Совет антикоррупции‖ („ОСА‖). Ця громадська організація 

була створена у 2003 р. силами загальноросійської громадської організації 

„ОПОРА РОССИИ‖, Національного антикорупційного комітету, 

Антикорупційного центра та Фонду „ИНДЕМ‖. Її завданнями були визначені 

такі: здійснення громадського контролю за органами влади щодо реальних 

зусиль протидії корупції і взаємодія з ними при реалізації конкретних 

антикорупційних проектів; моніторинг корупції; аналіз законів та підзаконних 

актів для виявлення норм, що сприяють корупційним проявам; захист жертв 

корупції, а також громадян та організацій, що протидіють корупції 

(підприємців, журналістів тощо); антикорупційне просвітництво та пропаганда.  

До складу організації входить більше 45 членів, які є представниками 

громадських об’єднань, професійних союзів та бізнес-кіл. Для виконання своїх 

цілей та завдань „ОСА‖ створила комісію громадського контролю. Ця комісія 

розглядає матеріали, які містять інформацію про корупційні прояви, направляє їх 

в органи державної влади і місцевого самоврядування, посольства країн-учасниць 

конвенції ООН проти корупції (2003 р.) і Конвенції ЄС про кримінальну 

відповідальність за корупцію (1999 р.), проводить громадські розслідування та 

громадські слухання, результати своєї роботи публікує через засоби масової 
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інформації. 

Антикорупційною громадською організацією Росії, що створена у формі 

громадської організації без заснування юридичної особи, є також 

„Национальный антикоррупционный комитет‖ („НАК‖). Його головна мета – 

консолідація сил громадянського суспільства для протидії корупції в Російській 

Федерації. Серед основних статутних завдань „НАК‖ слід назвати такі: збір 

всіма законними методами інформації про корупційні прояви; аналіз отриманої 

інформації про корупційні прояви і направлення (в тому числі через ЗМІ) 

результатів такого аналізу зацікавленим державним органам, а також 

постановка перед ними питання про їх реагування на інформацію щодо 

корупційних проявів; доведення до відома суспільства результатів своїх 

контактів із зацікавленими державними органами щодо інформації про 

корупційні прояви; здійснення громадського впливу на державні та 

муніципальні органи з метою активізації і більш послідовного здійснення їх 

антикорупційної діяльності; розроблення та внесення пропозицій щодо 

покращання правової бази з метою створення умов, які знизять можливість 

корупційних проявів;  внесення пропозицій щодо створення регіональних, 

відомчих та інших антикорупційних програм;  здійснення пропаганди серед 

населення щодо методів протидії корупції
69

.  

До основних здобутків „НАК‖ слід також віднести такі: проведена 

незалежна експертна оцінка на корупціогенність проекту федерального Закону 

про аудит та Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (матеріали 

передані до Комісії Державної Думи по боротьбі з корупцією); за ініціативою 

голови Комісії Державної Думи по боротьбі з корупцією Н.Д. Ковальова 

підготовлено декілька законопроектів, в тому числі проект федерального 

Закону ―Про парламентські розслідування‖, який був прийнятий у першому 

читанні Державною Думою РФ 07 жовтня 2003 р.;  спільно з Фондом 

„ИНДЕМ‖ НАК брав участь у проекті Світового банку та Уряду РФ 

«Діагностика корупції в Росії», а також у 2003 р. – у дослідженнях, що 

проводились Фондом „ИНДЕМ‖ з метою розробки рейтингу корупціогенності 

регіонів Російської Федерації.  

Комітет активно використовує ресурси „гарячих ліній‖, які активно 

працюють в різних регіонах країни. Це дало змогу активізувати діяльність 

громадян, у результаті чого значна частина повідомлень стала підставою для 

порушення кримінальних справ. Інша отримана інформація становила 

оперативний інтерес. 

Таким чином, проведений аналіз досвіду діяльності громадських 

об’єднань у сфері протидії корупції без заснування юридичної особи свідчить, 

що такі організації є рушійною силою для проведення загальнодержавних 

антикорупційних кампаній, однак, з іншого боку, держава не може здійснювати 

повний контроль за легітимністю діяльності таких організацій, що виявляється, 

в першу чергу, у відсутності державної реєстрації цих суб’єктів.  
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Другим базовим законом, що регламентує діяльність громадських 

організацій, у тому числі і антикорупційної спрямованості, є Федеральний 

Закон „Про некомерційні організації‖, прийнятий 8 грудня 1995 р., який 

визначає правове положення, порядок створення, діяльності, реорганізації та 

ліквідації некомерційних організацій як юридичних осіб, а також можливі 

форми їх підтримки органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Згідно зі ст. 2 цього закону некомерційною є організація, що не має 

основною метою своєї діяльності вилучення прибутку, що не розподіляється 

між її учасниками. Некомерційні організації можуть створюватися для 

досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх наукових та 

управлінських цілей, захисту прав і законних інтересів громадян та організацій, 

вирішення спорів та конфліктів, надання юридичної допомоги, а також з іншою 

метою, спрямованою на досягнення суспільних благ
70

. 

Так, у листопаді 2006 р. в м. Нижній Новгород було створено 

некомерційну організацію „Приволжский фонд по реализации 

антикоррупционных программ и программ экономической безопасности‖ – 

Фонд Антикорупція. Фонд Антикорупція створений як структура громадського 

профілю, яка займається предметним вивченням проблем корупції і протидії 

цьому фактору. Головний напрямок діяльності Фонду – оптимізація 

правоохоронної і судової практики, яка спрямована на виявлення і припинення 

корупційної діяльності. При Фонді діє експертно-консультативна рада, яка 

створена з метою сприяння розвитку реалізації регіональної державної 

антикорупційної політики. Відповідно до Положення про раду її основними 

завданнями визначено: аналіз нормативно-правових актів органів державної 

влади суб’єктів РФ з метою виявлення положень, які сприяють виникненню та 

розповсюдженню корупції; моніторинг корупціогенних факторів і ефективності 

заходів антикорупційної політики; формування антикорупційної громадської 

думки; підготовка пропозицій щодо усунення причин та умов, які сприяють 

розвитку корупції
71

. За час свого існування Фонд Антикорупція реалізував цілу 

низку антикорупційних акцій та ініціатив. 27 червня 2007 р. Фонд і НРО ВОО 

„Молода Гвардія‖ за участю НП „Професійне об’єднання по зв’язкам з 

громадськістю „РАСО-Приволжье‖‖ провели акцію „Чесний екзамен‖ та 

організували Приволжський Форум журналістів „Інформація проти корупції‖, 

учасниками якого стали представники мас-медіа, котрі висвітлюють тематику 

боротьби з корупцією. За підсумками Форуму створено „Приволжський пул 

журналістів‖, метою якого є забезпечення для учасників постійної можливості 

спілкування з представниками правоохоронних органів, які професійно 

займаються боротьбою з корупцією, а також із провідними вченими та 
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експертами.  

Здійснення аналізу діяльності громадських антикорупційних організацій 

та їх об’єднань у Російській Федерації дозволяє дійти висновку про те, що всі 

вони належать до некомерційних організацій, оскільки не мають на меті 

отримання прибутку
72

. 

Підтримка широкого залучення громадськості до боротьби з корупцією в 

країні знаходить своє відображення і в нормативно-правових актах глави 

держави. Так, Указом Президента РФ від 31 липня 2008 р. затверджено 

„Національний план протидії корупції‖, відповідно до якого серед заходів щодо 

удосконалення державного управління з метою попередження корупції 

заплановано розробку оптимальної системи взаємодії інститутів 

громадянського суспільства і засобів масової інформації з державними 

органами, виключаючи можливість неправомірного втручання в діяльність 

державних службовців
73

. 

Отже, на сьогодні в Російській Федерації вже накопичено досвід 

діяльності громадських організацій як стосовно аналізу та моніторингу 

корупції, так і реалізації окремих антикорупційних проектів у різних регіонах 

держави при підтримці органів державної влади. 

Наміри щодо протидії корупції задекларовано і в інших країнах СНД. Таку 

тенденцію було зафіксовано Світовим банком, який ще у 1997 р. склав список 

країн і територій, що „співробітничають у боротьбі з корупцією‖, який у цілому 

налічував 47 держав. До цього списку з-поміж пострадянських країн потрапили: 

Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Латвія і Молдова. Укладачі списку 

підкреслюють, що присутність чи відсутність у ньому тієї чи іншої країни в 

жодному разі не свідчить про наявність чи відсутність у цій країні корупції. 

Йдеться лише про держави, де „ми працюємо з урядом і/чи цивільним 

суспільством за їх запрошенням‖ з метою кращого розуміння і систематичної 

протидії корупції
74

. 

Серед перерахованих країн розвиток інститутів громадянського 

суспільства та його вплив на стан протидії корупції спостерігається в 

Азербайджані. Для активізації громадськості в антикорупційних процесах та 

пробудження громадської думки в цій країні створено потужну неурядову 

громадську організацію „Фонд боротьби з корупцією‖. Головною прерогативою 

діяльності організації є проведення досліджень у сфері протидії корупції. Для 

досягнення поставленого завдання проводяться різні заходи: дослідження, 
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семінари, конференції – з метою виявити реальний стан рівня корупції в 

азербайджанському суспільстві
75

.  

У 2006 р. Фонд боротьби з корупцією в різних регіонах за участю 

місцевої громади, ЗМІ, політичних партій, неурядових організацій і державних 

органів організував проведення круглих столів для обговорення рівня корупції 

та дослідив стан боротьби, з нею. Як засвідчили результати, рівень протидії 

виявився низьким. Тому з метою залучення громадськості до цієї боротьби було 

прийнято рішення про створення в регіонах Координаційної ради проти 

корупції. Координаційна рада складається із громадсько-політичних 

організацій, інтелігенції, підприємців, представників релігійних общин та 

юристів. Основне завдання Ради – попереджувати їх про корупційні вчинки 

окремих посадовців, а також підтримувати антикорупційні заходи, які 

проводяться з метою створення правової держави.  

Фонд боротьби з корупцією Азербайджану також бере активну участь у 

законопроектній роботі. В червні 2005 р. Фонд провів презентацію проекту 

поправок і пропозицій до Закону „Про боротьбу з корупцією в 

Азербайджанській республіці‖ в міжнародному Прес-центрі. Проект був 

представлений у зв’язку з необхідністю ліквідації недоліків у вищезазначеному 

законі і з метою його приведення до міжнародних стандартів. Також у 2007 р. 

проведено антикорупційну експертизу проекту Закону „Про освіту‖ та надано 

пропозиції до діючого закону. Фонд завершив проект соціологічного 

дослідження на тему: „Малий і середній бізнес: проблема боротьби з корупцією 

і шляхи її подолання‖, що був проведений серед 1110 підприємців міста Баку. 

Дослідження дозволило дати характеристику рівню та структурі корупції у 

різних галузях економіки і в різних органах влади, а також стало першим 

досвідом вивчення корупційних відносин у сфері бізнесу Азербайджану. 

На початку 2008 р., при підтримці Комісії з боротьбі з корупцією 

Азербайджанської Республіки, Фондом розпочато реалізацію ще одного 

проекту під назвою „Антикорупційне просвітництво і віртуальний центр 

консультацій‖. Проект реалізовувався протягом одного року в 12 регіонах 

держави. Його основна мета – інформувати громадськість про прийняту 

„Національну стратегію з підвищення прозорості і боротьби з корупцією‖ і 

поряд з підвищенням рівня просвітництва населення допомогти її реалізації.  

Для отримання заяв та скарг щодо корупційних проявів і їх подальшого 

направлення до компетентних державних органів у Фонді діє антикорупційний 

центр віртуальних консультацій. До цього центру можна звернутися за 

електронною та поштовою адресою, а також за контактними телефонами.  На 

підтримку діяльності центру в 2007 р. Фонд завершив проект „Антикорупційна 

віртуальна адвокатура‖, що реалізовувався спільно з Програмою навчання і 

покращання доступу в Інтернет (IATP) США, яка фінансується з боку 

Міжнародного агентства розвитку (USAID) і реалізується Радою з 

міжнародного обміну і дослідження (IREX). Проект був розрахований на 5 
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місяців. За цей час у 6 регіонах країни було проведено круглі столи за участю 

громадськості і місцевих органів державної влади. Ціль заходу полягала в 

організації співробітництва між державними органами і громадськістю у 

боротьбі з корупцією. Головна мета проекту – створення безкоштовного 

віртуального консультаційного центру для громадян з тим, щоб вони могли 

звертатися у випадках виявлення корупційних проявів. Даний консультаційний 

центр розміщено на Інтернет-сайті, куди будь-яка людина може звернутися з 

питанням антикорупційного змісту та подискутувати на дану тематику.  

Таким чином, громадськість Азербайджану активно використовує новітні  

технології для протидії корупції, залучаючи при цьому до своєї роботи 

міжнародні спонсорські організації, що дозволяють втілити в життя заплановані 

проекти.  

Казахстан був однією з перших країн СНД, яка прийняла Закон „Про 

боротьбу з корупцією‖, що дало правову основу для викорінення цього явища
76

. 

Однак активні кроки щодо протидії корупційним проявам глобального рівня 

розпочалися у країні декілька років тому. Відповідно до Указу Президента 

Республіки від 5 січня 2005 р. № 534 „Про державну програму боротьби з 

корупцією на 2001-2005 роки‖ боротьба з корупційними проявами набула 

системного і комплексного характеру
77

. Протидія корупції в Казахстані 

визначена як один із основних пріоритетів державної політики, що потребує 

залучення до такої діяльності громадськості. Про це свідчить затвердження 

„Державної програми боротьби з корупцією на 2006-2010 роки‖
78

. Метою 

програми є зниження рівня корупції у всіх сферах життєдіяльності шляхом 

підвищення ефективності координації діяльності державних органів та 

інститутів громадянського суспільства.  

Програма проводиться у два етапи. На першому етапі (2006-2008 рр.) 

передбачено реалізацію заходів із забезпеченню інформаційної прозорості 

прийняття рішень державними органами, а також приділення особливої уваги 

процесам залучення до антикорупційної діяльності організацій громадянського 

суспільства, формування правової свідомості і правової культури в сфері 

дотримання антикорупційного законодавства. На другому етапі (2009-2010 рр.) 

заплановано завершити впровадження ефективного механізму антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів, створення систему громадського 

контролю за розтратою бюджетних ресурсів, передати окремі розпорядчі 

функції інститутам громадянського суспільства.  
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Відповідно до п. 5.4 Програми для взаємодії зі структурами 

громадянського суспільства необхідно: надати державну підтримку суб’єктам 

громадянського суспільства, які залучені до антикорупційної діяльності; 

залучити інститути громадянського суспільства до роботи щодо протидії 

корупції; забезпечити прозорість та відкритість у діяльності органів державного 

управління, участь засобів масової інформації у формуванні антикорупційного 

світогляду в населення та активізації антикорупційної діяльності в державних 

органах і громадських інститутах. 

Серед очікуваних результатів Програми заплановано підвищення рівня 

довіри суспільства до державної влади та захищеності громадян від корупції, 

розширення та поглиблення діалогу між громадськістю та владою, обов’язкове 

оперативне реагування органів влади на інформацію про факти корупції, 

зростання активності неурядових організацій і громадських об'єднань у 

проведенні антикорупційної політики, розширення міжнародного 

співробітництва в сфері боротьби з корупцією та підвищення престижу держави 

на міжнародній арені.  

Постійно діючим та реально дієвим у країні є Громадський фонд 

„Транспаренси Казахстан‖, що заснований у вересні 1999 р. Це неурядова 

некомерційна громадська організація, головною метою якої, відповідно до 

статуту, є підвищення громадської свідомості щодо важливості боротьби з 

корупцією в Казахстані шляхом сприяння розвитку структур громадянського 

суспільства за допомогою освіти, виховання, професійної підготовки і 

правового захисту
79

. До статутних завдань Фонду віднесено: організацію та 

проведення економічних, правових та гуманітарних досліджень; організацію 

досліджень із питань розвитку взаємодії з владою організацій громадської 

ініціативи; сприяння громадянам та організаціям у реалізації їх конституційних 

прав та свобод; проведення експертиз діючих законів та інших нормативно-

правових актів, а також їх проектів за запитами зацікавлених організацій; 

вивчення зарубіжного досвіду боротьби з корупцією.  

Транспаренсі Казахстан досліджує форми корупції в державних 

структурах, політичних партіях і в приватному секторі. Фонд щороку публікує 

Індекс сприйняття корупції в Казахстані, що викликає зацікавленість 

громадськості, інвесторів, державних структур та преси. Експерти Фонду 

здійснюють незалежну оцінку державних антикорупційних ініціатив, ролі 

організацій громадянського суспільства в протидії  корупції, здатності всіх 

прошарків суспільства протидіяти корупції в країні. Поряд з цим організацією 

видається інформаційно-аналітичний журнал „До суспільства без корупції‖, де 

публікуються матеріали по специфічним корупційним проблемам. Також у 

грудні 2000 р., при підтримці Американського агентства з міжнародного 

розвитку (USAID) було створено Антикорупційний інформаційний центр, в 

рамках якого діє бібліотека та інформаційний сайт. 

Нормативне забезпечення діяльності громадських організацій Казахстану 
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у сфері протидії корупції здійснюється за аналогією з Російською Федерацією. 

Законодавчим органом держави прийнято Закон Республіки Казахстан „Про 

громадські об’єднання‖ від 31 травня 1996 р. № 3-1 та Закон Республіки 

Казахстан „Про некомерційні організації‖ від 16 січня 2001 р. № 142-2. 

Таким чином, на теренах Співдружності Незалежних Держав набирає своєї 

активності такий інститут громадянського суспільства, як громадські організації, 

що декларують свою антикорупційну спрямованість. Це обумовлюється 

демократичними процесами, які поступово відбуваються на пострадянському 

просторі, а також  невідворотною необхідністю залучення громадськості до 

протидії цьому антисоціальному явищу. 

В рамках аналізу діяльності громадськості у країнах Східної Європи 

особливої уваги заслуговують держави, які досягли певних успіхів у протидії 

корупції. До них слід віднести Республіку Польщу, Словацьку республіку, 

Чехію. Це країни, які за період радянських часів активно співпрацювали з 

нашою державою. Однак перехід до ринкової економіки та сповідування 

демократичних принципів спричинив стрімкий розвиток, у тому числі у сфері 

суспільного життя та протидії корупції. 

У Польщі особливу роль у сфері формування негативного ставлення до 

корупції відіграють польські неурядові організації. В країні діє відділення  

„Transparency International‖. Крім того, найбільш активною неурядовою 

організацією в цій сфері є «Фонд Баторія», який з 2000 р. здійснює програму 

„Проти корупції‖, а також співпрацює в рамках Антикорупційної коаліції 

неурядових організацій. Як заявляє координатор програми Гражина Копинська, 

„Ми (Фонд ім. Стефана Баторія) брали активну участь у тому, щоб підхід 

польських громадян, і в першу чергу політиків, змінився. Проблема корупції, 

якої раніше не існувало, стала темою номер один сьогодні... Успіхом сьогодні є 

той факт, що Польща має прагнення в бік прозорих країн. І в цьому плані нам 

ближче до скандинавських країн, країн Бенілюксу або Нової Зеландії, ніж до 

Замбії чи Сомалі‖
80

. Фонд разом з Антикорупційною коаліцією НГО та 

польською неурядовою організацією „FIDE‖ (Форум-Інтеграція-Демократія-

Європа)
81

 активно займається роботою, спрямованою на громадське 

просвітництво. Неурядові організації взяли на себе обов’язок здійснення 

постійного моніторингу, так званого „watch dog‖. Це перевірка того, чи діють 

органи центральної влади та місцевого самоврядування відповідно до законів та 

стандартів демократії. Так, Фонд Баторія проводив великий моніторинг 

способів фінансування президентської передвиборчої кампанії, а потім кампанії 

перед виборами в органи місцевого самоврядування, де було виявлено низку 

недоліків. Наприклад, під час президентських виборів всі партії 

використовували по мірі своїх можливостей громадські гроші для проведення 

передвиборної кампанії, а це в Польщі забороняється. Більшість кандидатів у 
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Президенти були або мерами міст, або депутатами, і в кампанії вони 

використовували як муніципальні, так і парламентські матеріальні ресурси.   

Поряд з цим важливого значення в процесі протидії корупції шляхом її 

викриття, а також формування негативної громадської думки до неї відіграють 

у Польщі вільні і незалежні ЗМІ. 

Останні роки діяльності країни були насичені подіями, значення яких для 

польського неурядового сектора, в тому числі громадських організацій, а можливо, 

і для всього польського суспільства, важко переоцінити. Перш за все, Польща стала 

членом Європейського Союзу, що для неурядових громадських організацій означає 

не тільки можливість отримати матеріальну допомогу із структурних фондів, але і 

більш інтенсивно співпрацювати з європейськими проектами і використовувати їх 

досвід.  

Досвід боротьби з корупцією у Словаччині свідчить про ефективність 

залучення громадськості до боротьби з корупцією. З метою отримання 

інформації про посадові злочини та локалізації цього явища в правоохоронних 

структурах встановлено спеціальну телефонну лінію, якою громадяни країни 

можуть повідомляти про відомі їм протиправні дії правоохоронців. Одночасно 

в міжнародній інформаційній мережі „Інтернет‖ створено веб-сторінку, де 

бажаючі можуть висловити свої пропозиції щодо необхідних заходів з боротьби 

з корупцією в державних установах
82

. Важливу роль у боротьбі з корупцією 

відіграють національні програми боротьби з корупцією, прийняті урядами 

багатьох держав світу. Першочергову увагу в цих програмах приділено 

створенню механізмів та системи ефективного контролю, в тому числі і за 

роботою недержавних організацій та широкого спектра незалежних ЗМІ. Так, у 

Словаччині діє „Національна програма по боротьбі з корупцією – 2000‖. Метою 

цього документа є висунення концепції боротьби з корупцією, визначення 

методів та засобів, які необхідні для перемоги в цій боротьбі. Зазначений 

документ було представлено на всенародне обговорення для того, щоб у його 

удосконаленні взяли участь усі верстви населення – громадяни, неурядові 

організації, засоби масової інформації, підприємці та посадові особи.  

Окремий розділ Програми по боротьбі з корупцією присвячений 

неурядовим організаціям. Їх головними завданнями визначено такі: 1) контроль 

за процесами корупції (у сфері державних закупівель незалежні організації 

повинні звертати головну увагу на контроль за виконанням акта щодо державних 

закупівель, а також проводити політику активного впровадження нових ідей 

шляхом внесення поправок у цей документ; неурядові організації можуть 

ефективно впливати на мінімізацію корупційних процесів у всіх програмах 

надання фінансової допомоги; крім того, неурядові організації можуть 

сконцентрувати свою власну діяльність на проведенні грантів щодо протидії 

корупції, безпосередньо фінансуючи визначені напрямки діяльності або 
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збираючи кошти на виконання конкретних завдань); 2) участь у наданні 

громадськості інформації про боротьбу з корупцією (інформування 

громадськості про досягнуті результати, відкриття дискусійної групи в мережі 

Інтернет); 3) участь у проведенні та підготовці незалежних експертних оцінок 

(наприклад, розробка версії Кодексу поведінки державного чиновника). 

Відповідно до програми, її успіх неможливий також без створення 

широкого громадського антикорупційного союзу, заснованого на принципах 

партнерства уряду з неурядовими організаціями. 

Антикорупційні громадські рухи дістали свого розвитку і в країнах 

Прибалтики. Сьогодні активно розвивається і діє товариство в підтримку 

суспільних благ – „Суспільство за прозорість – DELNA‖. Це неурядова 

організація, головною метою якої є сприяння формуванню демократичного 

суспільства за допомогою відкритості інформації і викорінення корупції. В 

1998 р. „DELNA‖ була створена як міжнародна антикорупційна організація. 

Слід погодитися з думкою голови ради громадської організації „DELNA‖ 

Роберта Путніса, який зазначає, що корупція – це явище, яке однаково зачіпає 

інтереси громадського і державного сектора, тому обидві сторони повинні 

взяти на себе відповідальність за подолання такого ганебного явища
83

. 

Громадська організація „DELNA‖ існує за рахунок пожертвувань, що надходять 

від громадян та організацій. Пожертвування дозволяють „DELNA‖ реагувати на 

антикорупційні ініціативи зацікавлених груп, які підтримують антикорупційну 

політику, проводити освітні заходи серед населення, надавати консультації 

антикорупційного змісту державним і муніципальним закладам. Громадський 

контроль з боку „DELNA‖ дозволяє зробити діяльність державних органів 

відкритими, а прийняття рішень – відповідальними. Пожертвування свідчать 

про те, що суспільство Латвії відповідно оцінює таку роботу. 

Розглядаючи громадські ініціативи у сфері протидії корупції країн 

Західної Європи, на наш погляд, слід дослідити позитивний досвід діяльності 

окремих держав, що входять, за рейтингом міжнародної неурядової організації 

„Транспаренсі Інтернешнл‖, в першу двадцятку найбільш некорумпованих у 

світі, а саме: Швеції, Нідерландів та Данії. 

В таких країнах, як Швеція, Нідерланди та Данія, корупція на низовому 

рівні майже відсутня. Це пояснюється тим, що в громадській свідомості образ 

чиновника ототожнюється з людиною, яка виконує важливі функції – 

проводить політику держави і обслуговує населення. Корупція сприймається 

урядами цих країн як серйозна проблема національної безпеки. При цьому вона 

розглядається як внутрішня та зовнішня загроза. Важливо, що зусилля щодо 

обмеження корупції в цих країнах, як правило, інституціалізовані і вражають за 

своїми масштабами.  

Система боротьби з корупцією в Нідерландах охоплює такі процедурні та 

інституціалізовані заходи: постійна звітність і гласність у питаннях виявлення 

корупції і обговорення наслідків – покарань за корупційну діяльність; розробка 
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системи громадського моніторингу можливих точок виникнення корупційних 

дій у державних організаціях і суворого контролю за діяльністю осіб, що 

знаходяться в цих точках, за допомогою участі громадськості; всі матеріали, 

пов’язані з корупційними діями, якщо вони не зачіпають систему національної 

безпеки, в обов’язковому порядку стають доступними громадськості; велику 

роль у боротьбі з корупцією відіграють засоби масової інформації, які 

обнародують випадки корупції і часто проводять незалежні розслідування.  

Разом з цим до боротьби з корупцією у європейських державах активно 

залучаються різні громадські організації. Зокрема, у Швеції незалежним 

моніторингом за рівнем корумпованості в тих чи інших сферах суспільства 

займається створена в 1994 р. громадська організація „Демократичний аудит‖, 

яка об’єднує в собі провідних шведських політологів, економістів та інших 

науковців. Поряд із моніторингом стану розвитку демократичних свобод у 

шведському суспільстві, ця організація займається також вивченням 

специфічних питань, у тому числі пов’язаних із боротьбою з корупцією. 

Ізраїль є однією з достатньо вільних від корупції країн. Це забезпечується 

системою «дублювання моніторингу» за можливими корупційними діями. 

Зазначена система охоплює неурядові організації, спеціальні підрозділи поліції, 

відомство Державного контролера, яке наділене незалежністю від міністерств і 

державних відомств, та громадські організації на кшталт Відомства за чистоту 

Уряду. Ці організації вивчають можливі корупційні точки, а у випадку їх 

виявлення інформують органи розслідування. При цьому отримана інформація 

повинна в обов’язковому порядку доводитися до громадськості
84

.    

В центрі комплексної стратегії боротьби з корупцією, що проводить уряд 

США, знаходиться стабілізація громадянського суспільства шляхом здійснення 

програм у галузі антикорупційного просвітництва та підвищення рівня 

громадянської свідомості з метою збільшення впливу громадськості на роботу 

державних органів. Залучення громадськості та населення у США активно 

здійснюється шляхом проведення різних спеціалізованих програм. Згідно з 

дослідженнями сучасних науковців у Сполучених Штатах нараховується близько 

шістсот різних програм взаємодії правоохоронних органів з населенням, у тому 

числі з метою протидії корупції. Особи, що володіють будь-якою інформацією про 

злочин, можуть повідомити про це поліції анонімно за телефоном. За присвоєним 

для забезпечення безпеки номером виплачується грошова винагорода, якщо 

передані відомості виявилися корисними для розслідування злочину
85

. 

Серед громадських ініціатив у сфері протидії корупції у США слід 

назвати громадську організацію „Freedom House‖, що активно розвивається та 

діє з 70-х рр. ХХ ст. Вона набула значного авторитету і популярності завдяки 

цілій низці комплексних наукових розробок в економічній, політичній і 
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соціальній сферах. „Freedom House‖ (FH) періодично представляє свої 

матеріали в рамках таких розробок: „Свобода в світі‖ (Freedom in the World), 

„Свобода преси‖ (Press Freedom Survey), „Транзитні суспільства‖ (Nations in 

Transit), „Монітор свободи‖ (Freedom Monitor), „Століття демократії‖ 

(Democracy’s Century) та ін. Специфікою методик „FH‖ є розподіл держав за 

декількома категоріями – „Вільна‖, „Частково вільна‖ і „Невільна‖
86

. 

Проведення аналізу особливостей участі громадськості у протидії 

корупції в країнах СНД, країнах центральної Європи та країнах з високим 

рівнем демократії дозволяє виокремити передовий досвід та визначити шляхи 

його запровадження в Україні. 

По-перше, громадські організації України, що діють у сфері протидії 

корупції, за своїм правовим статусом слід віднести до неурядових 

(недержавних), некомерційних організацій. Це дозволить відокремити їх від 

впливу та участі в засновництві з боку державних інституцій, а також 

визначитися з основною метою створення.  

По-друге, для ефективної діяльності всеукраїнських громадських 

організацій, що діють у сфері протидії корупції, необхідно закріпити в 

законодавстві вимогу створювати представництва в кожному регіоні України. 

По-третє, пріоритетними напрямками діяльності громадських організацій у 

сфері протидії корупції є такі: надання юридичної допомоги особам, які 

постраждали від корупції; здійснення громадського контролю за діяльністю 

влади; здійснення просвітницької та інформаційної антикорупційної кампанії; 

проведення громадської експертизи нормативно-правових актів; участь у 

законопроектній роботі; проведення досліджень та заходів з використанням 

високих інформаційних технологій; сприяння державним органам у проведенні 

заходів антикорупційного змісту. 

По-четверте, діяльність громадських організацій у сфері протидії корупції 

повинна супроводжуватися підтримкою з боку держави. Державна підтримка 

може виявлятися у вигляді цільового часткового фінансування окремих суспільно 

корисних проектів та програм громадських організацій, проведення державних 

грантів, а також наданні грошових премій та винагород за активну співучасть із 

правоохоронними органами. 

По-п’яте, для поглиблення діалогу між громадськістю та владою у сфері 

протидії корупції необхідним фактором у цій діяльності є забезпечення 

безумовного оперативного реагування органів влади на інформацію про факти 

корупції, що надається громадськими організаціями, з обов’язковим звітом про 

виконані дії. 

Зарубіжний досвід протидії корупції свідчить про те, що для досягнення 

позитивних результатів потрібна цілісна система змін до законодавства України 

та створення активної системи механізмів взаємодії громадськості та 

правоохоронних органів. Разом із тим слід зазначити, що втілення в життя 

ефективних заходів боротьби з корупцією в окремих країнах супроводжується 
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виникненням проблем, подолання яких вимагає підвищення ефективності 

зазначеної діяльності та створення дієздатних систем протидії цьому 

негативному явищу. 
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