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АНОТАЦІЯ 

 

В магістерській роботі проаналізовано теоретичні засади та обґрунтовано 

науково-прикладні рекомендації щодо протидії корупції, викладені у розробках 

наукових попередників, та уточнено базові дефініції предмета дослідження. 

Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти, праці 

зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет-ресурси, звіт про стан протидії корупції 

МВС з 2013 по 2019 роки та індексу сприйняття корупції CPI. 

В магістерській роботі визначено сутність та особливості можливого прояву 

корупційних дій, та здійснено оцінку інструментів й методів державної політики 

протидії корупції в Україні. Проаналізовано досвід зарубіжних країн протидії 

корупції, окреслено взаємодію механізму державного регулювання фінансових 

потоків ринку житлової нерухомості з фондовим ринком. Обгрунтувано  фактори 

впливу на зростання корупційних чинників і запропоновано заходи  

удосконалення державної політики щодо протидії корупції. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед основних процесів сучасного суспільного 

розвитку більшість науковців виокремлюють глобалізаційні. Україна як одна з 

найбільших європейських держав, володіючи великим економічним та 

геополітичним потенціалом, не може залишатися осторонь світових тенденцій. 

Однак державним управлінцям, політикам і науковцям необхідно пам’ятати про 

численні перешкоди, які неодмінно супроводжують такі важливі для суспільства 

явища. І чи не найнебезпечнішою загрозою розвиткові суспільства нині є 

корупція.  

Сьогодні немає жодної країни, де корупція була би повністю викорінена. 

Жодна із соціально-політичних і економічних систем не мала, не має і не може 

мати повного імунітету до корупції. Корупція може існувати тривалий час навіть у 

розвинутих демократичних країнах та у відкритих ринкових економіках. 

Відмінність полягає не в наявності чи відсутності корупції як такої, а в її 

масштабах, характері корупційних проявів, впливі на економічні, соціальні, 

політичні, правові та інші процеси.  

З одного боку, корупція характеризує основні суспільні відносини, 

здійснювані у державі та суспільстві, з другого  – впливає на економіку, політику, 

право, ідеологію, суспільну психологію тощо. У корупції проявляються 

неефективність влади, недосконалість важливіших державних і суспільних 

інститутів.  

В українському суспільстві, на превеликий жаль, міцніють стереотипи 

толерантності щодо корупції та злочинності, пов’язаної з нею. У масовій 

свідомості формується думка, що корупційні злочини не завдають значної шкоди 

суспільству, тому певні верстви населення обирають не правові, а корупційні 

шляхи вирішення повсякденних проблем. Чесний чиновник часто не влаштовує ні 

населення загалом, ні підприємців як його найактивнішу частину. Протягом 

останніх років проблема корупції стала чи не найнагальнішою серед тих, що 

хвилюють громадян і перешкоджають економічному поступу країни.  
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Багато українців розглядають корупцію як механізм прискорення 

розв’язання власних проблем. Зазвичай громадяни, стикаючись із нею, не 

намагаються відстоювати власні права, оскільки впевнені, що чиновники знайдуть 

безліч прийомів для отримання хабара. Толерантне ставлення суспільства до цього 

явища пояснюється тим, що більшість українців не усвідомлюють справжнього 

масштабу корупції та її наслідків. Як наслідок, сформувався такий небезпечний 

феномен, як “корупційна культура”. 

За різними оцінками, до 6,5 % середньорічних доходів підприємці в Україні 

витрачають на хабарі посадовим особам. Експерти Світового банку оцінюють 

річну суму хабарів в Україні на рівні двомісячного торгового обороту країни. 

Багато наших співвітчизників вважають, що страждають від хабарництва тільки ті 

громадяни, які безпосередньо контактують із чиновниками, вирішуючи певні 

проблеми. Це так звана пряма корупція.  

Існує також опосередкована корупція, коли у вартості більшості товарів 

закладена так звана корупційна складова в розмірі 10–12 % їх ціни. При купівлі 

квартири або іншої нерухомості корупційна складова сягає більше ніж 15 % 

вартості об’єкта. Опосередкована корупція торкається всіх громадян.  

Таким чином, зважаючи на аналіз ситуації, визначимо основні проблеми, що 

породжують високий рівень корупції в Україні:  

1. Системність, функціональність корупції та толерантність до неї в 

суспільстві. Поширення корупційних способів вирішення політичних, 

економічних і соціальних питань та правових спорів дає змогу зробити висновок 

про системність і функціональність корупції в усіх сферах державного і 

суспільного життя, навіть про формування такого феномену, як “корупційна 

культура”. 

2. Правовий нігілізм і недієвість принципів верховенства права. Корупція на 

рівні формування органів державної влади, розроблення та реалізації 

управлінських рішень перестає бути видом девіантної поведінки, набуваючи 

характеру суспільної норми та перетворюючись на своєрідний інструмент 

державного управління. Це підриває легітимність владних інституцій, провокує 
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подальше поширення корупції на нижчих рівнях управління, сприяє утвердженню 

в суспільстві правового нігілізму та невіри в дієвість принципу верховенства 

права.  

3. Відсутність вагомих результатів антикорупційної політики. Темпи 

поширення корупційних дій у країні свідчать, що зусилля держави в цій сфері не 

забезпечують відчутних результатів, а окремі точкові заходи не дають підстав для 

висновку про адекватність боротьби з цією суспільною загрозою. Ефективність 

антикорупційних рішень, що приймаються на вищому державному рівні, 

знижується внаслідок їх свідомого блокування чи ігнорування. В Україні корупція 

має унікальну здатність легко й швидко пристосовуватися до змін у державі та 

суспільстві.  

4. Пасивність інститутів громадянського суспільства. Відсутність потужних 

антикорупційних громадських організацій загальнонаціонального рівня, які б 

ефективно займалися проблемами запобігання та протидії корупції і були би 

впливовими партнерами органів державної влади, знижує ефективність 

антикорупційної боротьби. Цю ситуацію погіршує фактор “корупційної 

лояльності” інститутів громадянського суспільства. Значна частина населення 

вважає корупційну поведінку цілком виправданою. Громадяни, які стикалися з 

корупцією, зазвичай не намагаються відстоювати власні права в законний спосіб 

через упевненість, що такі спроби будуть марними. 

Однак було б неправильно вважати, що корупція є проблемою лише певних 

країн, зокрема України. Це глобальне явище, яке було завжди і всюди. Навряд чи 

можна його викорінити цілком, проте важливим є рівень поширеності, який слід 

намагатися знизити до мінімального. Поширення корупції стає реальною загрозою 

міжнародній демократії та міжнародній безпеці. ООН, інші міжнародні організації 

проводять із зазначених питань симпозіуми, конгреси та конференції фахівців, 

глави держав і парламентів шукають спільні шляхи подолання цього зла. Саме 

завдяки спільним діям усіх країн можна сподіватися на реальне обмеження впливу 

організованої злочинності та корупції на демократичні принципи світової 

спільноти.  
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Мета і завдання роботи. Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад  

щодо вдосконалення державної політики протидії корупції.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення наступних 

завдань:  

 визначити сутність та особливості державної політики протидії 

корупції; 

 проаналізувати досвід державної політики протидії корупції в 

зарубіжних  країнах 

 обґрунтувати фактори впливу державної політики щодо протидії 

корупції ; 

 запропонувати  заходи  удосконалення державної політики протидії 

корупції. 

Об’єкт дослідження – державна політика протидії корупції.  

Предмет дослідження – державна політика протидії корупції в Україні.  

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. 

В основу методології дослідження було покладено системний підхід, 

методологічна специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на 

розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення 

різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну 

картину. 

Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти, праці 

зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет-ресурси, звіт про стан протидії корупції 

МВС з 2013 по 2019 роки та індексу сприйняття корупції CPI. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 

теоретичних засад та обґрунтуванні науково-прикладних рекомендацій з 

удосконалення державної политики протидії корупції. 

удосконалено: підходи до систематизації зарубіжного досвіду формування 

державної політики протидії корупції, які проаналізовано на прикладі Данії, Нової 
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Зеландії, Сінгапуру Фінляндії та Швеції., з залученням дослідження міжнародної 

організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції-2019", та звіту 

МВС про стан протидії корупції в Україні, та запропоновані методи боротьби з 

корупцією які повинні значно покращити антикорупційний стан України в умовах 

сучасної економіки; 

Практичне значення магістерської роботи: Основні положення й виснов-

ки роботи можуть використовуватися фахівцями під час написання підручників і 

навчальних посібників, створення навчально-методичної літератури; в роботі 

органів державної влади та у процесі державного регулювання антикорупційної 

політики в Україні. 

Апробація: Основні результати цього дослідження набули висвітлення в 

наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній науково-практичній  

онлайн-конференції: «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, 

освіта, практика» (Харків, 2019) 

Структура: Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.   

http://cpi.ti-ukraine.org/#/
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РОЗДІЛ І. 

Теоретичні основи формування державної політики протидії корупції 

 

1.1. Сутність, чинники, та засоби протидії корупції. 

Проведення аналізу корупції, як системного явища, необхідно починати із 

з’ясування її факторів, які виступають підґрунтям корумпованих суспільних 

відносин. Самі фактори утворюють цілісну систему, яка зумовлює вплив на 

вчинення протиправних діянь. Причому одні з них є безпосередніми причинами 

корупційних діянь, другі впливають опосередковано на їх вчинення, треті 

створюють сприятливі політичні, економічні, психологічні умови як для вчинення 

конкретних корупційних діянь, так і для існування корупції як явища. 

Корупція веде до деградації державності, знищує довіру до влади. Розуміння 

корупції є необхідним для повного збагнення сутності корупції та ефективній 

протидії їй. Особи, які причетні до державної політики в різних її сферах, є 

суб’єктами політичної корупції. На державному рівні – це, насамперед, глава 

держави, керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати 

України, державні службовці.  

Особливим видом зловживання владою є неправомірне використання 

повноважень, під час чого відбувається обмін ресурсів – державних на матеріальні 

блага, особисті та політичні вигоди. Не завжди корупція має чітко виражене 

матеріальне втілення. Винагорода використовується не тільки в особистих цілях 

певної посадової особи, а й у владно-політичних цілях (наприклад підтримка 

керівництва під час політичних криз або на виборах). 

Основними цілями корупції є отримання влади та її збільшення, переважно у 

процесі формування органів державної влади. Серед інших цілей виокремлюють 

призначення на посади, незалежно від ділових якостей кандидата, а переважно з 

особистих міркувань, застосування підкупу під час добору кандидатів на посади 

суддів, порушення фундаментальних принципів організації і проведення виборів 

підкупом виборців, кандидатів, членів виборчих комісій та ін. З точки зору 

соціально-політичного явища, політична корупція є посадовим зловживанням 
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політичних і державних діячів спрямована на утримання влади та/або з метою 

збагачення. 

Так, у державі існує демократична Конституція, яка закріплює ключові 

принципи демократичного ладу і надає громадянам основні політичні права й 

громадянські свободи. Втім, в українському суспільстві, протягом останніх 

двадцяти років залишаються панівними елементи радянської політичної культури. 

Як і в багатьох пострадянських країнах, українська бюрократія запозичила всі 

негативні риси бюрократії радянської, яка базувалася на східній моделі управління 

державою, яка була заснована на патріархальності суспільних відносин, сімейності 

державного устрою, сакральності влади. Крім того, необхідно відзначити суттєву 

соціальну відчуженість бюрократії від суспільства, перетворення чиновників на 

певну касту, пов'язану корпоративною етикою, а також низьке почуття 

відповідальності за виконану роботу і, як наслідок, її надзвичайно низьку 

ефективність, що було характерно, передусім, для бюрократії радянської доби.  

В Україні лобіювання державними службовцями корпоративних та 

партійних інтересів відбувалося у найбільш одіозній формі - формі корупції. Це 

стало однією з головних причин формування в країні відповідних фінансово-

політичних кланів, які фактично перетворили державний апарат на свою 

адміністративну надбудову. Дослідження щодо політичної корупції єдині в 

наступному: її практично неможливо повністю викорінити як явище, однак 

можливим є зменшення її обсягів, впливу на соціальноекономічні, політичні та 

інші процеси в суспільстві.  

Сучасними засобами протидії політичній корупції є чесні вибори, 

відокремлення політики від бізнесу, формування незалежного суду, реорганізація 

системи контролю політичних суб’єктів, зміну світогляду громадян до корупції. 

Обсяги корупції залежать від характеру законів, що приймаються: чим більше 

державні структури наділені значними повноваженнями, розподільчими та 

дозвільними функціями, тим більше можливостей для зловживання з боку влади. З 

вищевикладеного можна виділити такі проти-корупційні заходи: підвищення 

професійних якостей посадовців, розмежування функцій, уточнення сфери 



 
 

13 

компетенції і зменшення сфери особистісного, суб’єктивного чинника; посилення 

внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю; підвищення ролі 

громадського контролю за діяльністю державних та політичних діячів тощо.  

Отже, сутність політичної корупції полягає в одержанні неправомірної 

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

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

наділеній державно-владними повноваженнями в сфері формування державної 

політики, 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. Такий підхід дозволить індивідуалізувати питання 

відповідальності за корупційні діяння та підвищити ефективність запобігання 

проявам політичної корупції серед державних політичних діячів. 

Корупція як соціальне явище має виразне політичне забарвлення: з одного 

боку, вона є продуктом діяльності влади, з іншого – безпосередньо впливає на 

формування та функціонування владних інститутів, значною мірою визначає саму 

сутність публічної влади.Оскільки публічна влада сама по собі є насамперед 

політичним інститутом, то й корупція як форма зловживання цією владою є 

насамперед політичним феноменом. За такого підходу можна стверджувати, що 

будь-які корупційні діяння, вчинені представниками державної влади чи місцевого 

самоврядування, мають політичний зміст і можуть вважатися політичною 

корупцією.Водночас, є сенс у виокремленні з усього масиву корупційних діянь 

певної їх категорії за ознакою “особливої політичної сутності”, а отже – у 

виокремленні такого особливого виду корупції, як політична. Цей сенс 

обумовлюється трьома основними моментами: статусом суб’єкта корупційного 

правопорушення, спрямованістю і вмотивованістю його протиправної діяльності 

та характером її наслідків. Виокремлення політичної корупції є необхідним також 

для більш предметного розуміння соціальної сутності корупції як явища та 

підвищення ефективності протидії їй. 

Суб’єкти політичної корупції 
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За статусом до суб’єктів політичної корупції можуть бути віднесені ті особи, 

які безпосередньо причетні до вироблення та організації здійснення державної 

політики в різних сферах і на різних рівнях. 

На загальнодержавному рівні – це, насамперед, державні та політичні діячі, 

якими, зокрема, є Глава держави, керівники та члени найвищих органів державної 

влади, керівники центральних органів виконавчої влади, народні депутати 

України, керівники політичних партій. До цієї категорії суб’єктів слід також 

віднести керівників і членів державних органів, які не належать до жодної з гілок 

державної влади та, маючи конституційний статус, діють як незалежні органи 

(Центральна виборча комісія (ЦВК), Вища рада юстиції (ВРЮ), Рахункова палата 

тощо). Виходячи з правового статусу та реального впливу на здійснення 

повноважень державними та політичними діячами, до суб’єктів політичної 

корупції можна також віднести державних службовців першої і певною мірою – 

другої категорій (зокрема, заступників міністрів і керівників інших центральних 

органів виконавчої влади, радників і помічників найвищих посадових осіб). 

На регіональному рівні (область, місто) до таких суб’єктів можуть бути 

віднесені керівники місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також депутати обласних і міських рад, тобто ті, на кого на 

регіональному рівні покладається організація забезпечення реалізації державної 

політики на місцях. Віднесення цих осіб до суб’єктів політичної корупції є певною 

мірою умовним, оскільки вони не є власне політиками. Однак при цьому вони в 

області чи місті репрезентують державну владу, є головними провідниками 

державної політики в регіонах країни. 

Отже, такий (політичний) статус зазначених осіб апріорі надає скоєним 

ними корупційним діянням політичного характеру, навіть якщо вони вчиняються 

винятково з особистих (не політичних) мотивів. У цьому випадку визначальним є 

офіційний статус суб’єкта правопорушення, що передбачає наявність у нього 

політичних та/або великих владно-розпорядчих (державних) ресурсів. Можливість 

неправомірного використання політичних і державних владних повноважень 

дозволяє вважати політичну корупцію особливим видом зловживання владою. У 
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результаті політичної корупції відбувається обмін (у неправомірний спосіб) 

політичних і державних ресурсів на ресурси іншого роду: політичну підтримку, 

матеріальні блага, інші особисті та політичні вигоди. 

За суб’єктами можна визначити сферу поширення політичної корупції – це 

сфера політики та вищий рівень державного та регіонального управління. 

Цілі політичної корупції 

Другим моментом, за яким виокремлюється політична корупція, є політична 

спрямованість корупційних правопорушень. Політичну корупцію становлять 

діяння, які вочевидь є політично вмотивованими. У широкому розумінні 

політичну корупцію можна визначити як зловживання владою в політичних 

цілях (щонайменше, такі цілі повинні мати пріоритет над іншими). Такими 

головними цілями є: (1) отримання влади; (2) її утримання, зміцнення або 

збільшення (розширення повноважень). 

Крім того, метою (побічною або основною) політичної корупції може бути 

збагачення чи інша матеріальна вигода. Світовий і вітчизняний 

досвід доводить, що саме ця мета в більшості випадків все ж є ключовою метою 

політичних корупціонерів, для яких політична і державна влада є лише засобом 

задоволення особистих інтересів. Тобто, кінцевим результатом діяльності 

політичних корупціонерів є конвертація політичного і владного ресурсу, яким 

вони володіють, у матеріальні цінності та іншу особисту вигоду. Отже, по суті, від 

інших корупціонерів вони відрізняються лише одним – обсягом і масштабністю 

владних можливостей для самозбагачення та отримання інших вигод. 

Отримання (та утримання) влади, збільшення владних повноважень та 

незаконне збагачення політичні корупціонери можуть забезпечувати 

найрізноманітнішими протиправними діяннями корупційного характеру. 

Отримання влади (політичного впливу) в корупційний спосіб відбувається 

переважно у процесі формування органів державної влади та інших політичних 

структур держави. Це також можливо шляхом перерозподілу владних 

повноважень під час прийняття нових законів та інших нормативно-правових актів 

(наприклад, наділення певної посадової особи чи органу повноваженнями, яких 
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вони не можуть мати за Конституцією чи правовим статусом). Фактично йдеться 

про незаконне заволодіння державною владою, її захоплення через призначення на 

політичні та державні посади “своїх” людей, вибудовування системи влади не на 

демократичних і правових принципах, а на засадах особистої відданості та 

політичної належності. У результаті, створюється ситуація, за якої політичні та 

державні інститути, формально зберігаючи свій суспільний статус, фактично 

експлуатуються в інтересах окремих осіб і певних політичних сил (Парламент 

приймає закони, вигідні лише певній політичній силі; Уряд ухвалює рішення на 

користь певної підприємницької структури; міська рада надає землю чи передає у 

власність або оренду майно “потрібній” особі чи структурі). 

Якщо певні суб’єкти влади в корупційний спосіб привласнюють не 

делеговані їм владні повноваження, беруть на себе ту частину влади, яка їм 

природно належати не може, концентрують у себе державну владу, порушуючи 

правовий принцип поділу влади, то вони фактично здійснюють узурпацію влади. 

У виконавчій гілці влади це відбувається насамперед шляхом плати 

за посаду (купівля-продаж посад), призначення на посади незалежно від ділових 

якостей кандидата, а винятково (переважно) з політичних та особистих міркувань. 

Такий спосіб формування виконавчої влади в Україні полегшується, зокрема, 

відсутністю політичної відповідальності за кадрову роботу та конкурсу при 

призначенні на найвищі посади у виконавчій владі на державному та 

регіональному рівнях, а також вкрай неефективним громадським контролем над 

діяльністю виконавчої влади. 

Досить широким є набір корупційних засобів, які можуть застосовуватися 

під час формування судової гілки влади. Це, зокрема, застосування підкупу під час 

добору кандидатів на посади суддів, їх проходження через кваліфікаційні комісії 

та ВРЮ, у процесі обрання на посаду судді безстроково. Заполітизованість цього 

процесу (зокрема, політична ангажованість ВРЮ, пріоритет політичної складової в 

діяльності профільного парламентського комітету та Парламенту загалом) 

створюють передумови для посилення впливу політичної корупції на формування 

суддівського корпусу. За впливу корупції наформування представницьких органів 
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влади відбувається порушення фундаментальних принципів організації і 

проведення виборів: 

нелегальне фінансування політичних партій та виборчих кампаній; 

підкуп виборців, кандидатів, членів виборчих комісій, представників влади; 

“купівля-продаж” депутатських мандатів шляхом оплачування “прохідних” 

місць у виборчих списках партій (блоків); 

службові зловживання під час агітації; фальсифікація результатів виборів; 

створення перешкод (і навіть – унеможливлення) реалізації права обирати та 

бути обраним. 

Внаслідок підкупу та застосування адмінресурсу (і перше, і друге є за своєю 

суттю проявом корупції) вихолощується зміст виборів і забезпечується результат, 

потрібний діючій владі. Фактично, представницькі органи перестають 

формуватися народом, а відбувається продукування влади самою владою. За 

такого способу, результат виборів визначає сама влада – на останньому етапі його 

фіксують сформовані нею виборчі комісії, а під час виборчого процесу він 

забезпечується всіма державними та суспільними інституціями, включаючи силові 

структури, на які влада має вплив. 

Виборчий процес фактично відбувається за тими правилами, за якими живе 

суспільство. І якщо українське суспільство тривалий час жило за правилами, 

далекими від правових, якщо в ньому культивувалося право сили, подвійні 

стандарти поведінки, тіньовий бізнес, чиновницьке свавілля тощо, то такі правила 

та підходи застосовувалися й у виборчому процесі. Більше того, політична 

корупція спрацьовує на виборах не спонтанно, не раптом – фальсифікації 

результатів виборів передує посилена діяльність влади з приборкання суспільства, 

звуження демократичних засад його функціонування, політичного переслідування 

опозиції, монополізації і тінізації економіки, посилення залежності ЗМІ та судової 

влади. 

Нинішні масштаби політичної корупції, великі проблеми з розвитком 

громадянського суспільства та побудовою правової держави свідчать про те, що 

небезпека фальсифікації результатів виборів залишається й сьогодні. 
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Загалом, завершуючи розгляд цілей корупції, можна зробити висновок про 

те, що найважливішими завданнями, яким корумпована влада підпорядковує всю 

свою основну діяльність, а з ними – й організацію суспільного життя, є 

самозбагачення і самозбереження. 

Поняття політичної корупції 

На підставі з’ясування сутності політичної корупції, яку становлять владні 

зловживання у процесі отримання та здійснення публічної влади, а також 

суб’єктів, цілей і сфер її поширення можна дати загальне визначення поняття 

політичної корупції. 

Політична корупція – це посадові зловживання суб’єктів, наділених 

політичною владою (політичних і державних діячів, публічних службовців вищого 

рівня), спрямовані на досягнення політичних цілей (утримання та зміцнення 

влади, розширення владних повноважень) та/або з метою збагачення. 

Слід зазначити, що визначення політичної корупції має сенс лише з точки 

зору розуміння її як особливого соціально-політичного явища, з’ясування причин 

та умов, що сприяють її поширенню, а також вироблення загальносоціальних і 

спеціально кримінологічних заходів протидії та запобігання їй. 

Водночас, таке визначення не є важливим з правової точки зору, а саме – для 

встановлення юридичних підстав відповідальності політичних корупціонерів. 

Адже підстави юридичної відповідальності за корупцію є однаковими для усіх 

суб’єктів – наявність в їх діях складу відповідного корупційного правопорушення 

(отримання хабара, перевищення влади, викрадення чужого майна з 

використанням службового становища, незаконне сприяння підприємницькій 

діяльності, протиправне втручання в діяльність інших посадових осіб чи органів, 

порушення присяги тощо), яке, залежно від характеру такого порушення, тягне за 

собою кримінальну, адміністративну, конституційно-правову, дисциплінарну чи 

цивільно-правову відповідальність. 

Іншими словами – для притягнення політичних корупціонерів до юридичної 

відповідальності не потрібні якісь особливі чи додаткові правові підстави. В 

переважній більшості випадків для них не передбачається також особливого 



 
 

19 

порядку притягнення до такої відповідальності – виняток складають лише особи, 

які мають певний імунітет від кримінальної чи адміністративної відповідальності 

(зокрема, Президент, народні депутати, міські голови). До речі, слід відзначити, 

що такий імунітет в Україні потрібен, оскільки, по-перше, забезпечує можливість 

здійснення Президентом, народними  депутатами та міськими головами державної 

діяльності, убезпечуючи їх від політичної розправи, по-друге, в цивілізованій 

державі такий імунітет не може бути перешкодою для настання відповідальності 

за умови наявності для неї достатніх правових підстав. 

Те, що політичні корупціонери, як правило, уникають юридичної 

відповідальності, пояснюється одним – їх офіційним статусом, реальним 

політичним, владним і фінансовим впливом, які за умов відсутності правової 

держави та розвинутого демократичного суспільства нейтралізують діяльність 

правоохоронних органів, суду стосовно суб’єктів політичної корупції. Більше 

того, за таких умов політичні корупціонери можуть використовувати 

правоохоронні органи та суди у своїх протиправних цілях (у т.ч. в політичній 

боротьбі за владу) і розправлятися з тими правоохоронцями, які виявляють і 

розслідують їх корупційні діяння. 

Можна сказати, що політична корупція завершує корупційну владну 

піраміду. На відміну від т. зв. “дрібної" корупції, притаманної найнижчому рівню 

публічної служби, на якому вирішуються незначні суспільні питання, політична 

корупція є характерною для діяльності найвпливовіших політичних і державних 

суб’єктів, які формують державну політику на рівні законів та інших нормативно-

правових актів і визначають напрями та засоби її реалізації. 

Отже, можна зробити висновок про те, що політична корупція є 

визначальним чинником корупційних процесів у державі загалом. Оскільки вона 

притаманна суб’єктам, які формують фундаментальний для всієї державної 

діяльності чинник – політичну волю, то ступінь ураженості таких суб’єктів 

корупцією визначає сутність і зміст державної політики в усіх суспільних сферах, 

у т.ч. й у сфері протидії корупції. Нинішній стан справ у країні, головні тенденції і 

перспективи політичного, економічного та суспільного розвитку, результати (а 
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точніше – їх відсутність) протидії корупції дають підстави також для висновку про 

надзвичайно високий, критичний рівень корумпованості суб’єктів, які уособлюють 

політичну (державну) владу в Україні. 

Політичні наслідки корупції 

Наслідки політичної корупції проявляються насамперед у політичній сфері 

та полягають у тому, що вона: змінює сутність політичної влади, знижує рівень її 

легітимності як усередині держави, так і на міжнародній арені; порушує принципи 

формування та функціонування владних інститутів, демократичні засади 

суспільства та держави; підриває політичну систему; породжує відчуження влади 

від народу, знижуючи залежність держави від її громадян; дестабілізує політичну 

ситуацію; підпорядковує державну владу приватним і корпоративним інтересам, у 

т.ч. інтересам корумпованих угруповань і кланів. 

У функціонуванні держави і реалізації публічної влади корупція, 

висловлюючись образно, ставить все з ніг на голову: влада, носієм і єдиним 

джерелом якої є народ, використовується не в інтересах всього суспільства, не в 

інтересах народу, а в інтересах окремих осіб або певної групи осіб. Іншими 

словами, корупція передбачає експлуатацію публічної влади у приватних 

інтересах. Корумпована особа або інші особи, в інтересах яких вчинюється 

корупційне діяння, неправомірно (за допомогою підкупу, з порушенням 

встановленого порядку, за відсутності для того підстав тощо) винятково через 

неправомірне використання суб’єктом корупції наданої йому влади чи посадових 

повноважень, отримують певні блага, пільги, переваги або іншу вигоду. 

За значного поширення політичної корупції, управління державою суттєво 

віддаляється від демократичних принципів і значно спрощується для 

корумпованих представників влади, яким притаманний спрощений погляд на 

владу, на її сутність і суспільне призначення, на власне посадове становище, яке 

розглядається як засіб задоволення особистих інтересів. У громадян і 

представників владних структур відбувається зміна світогляду на роль публічної 

влади в управлінні суспільством. 
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Внаслідок корупції відбувається зміщення (деформація) головної мети 

політики – замість забезпечення загальносуспільних інтересів політика 

спрямовується на забезпечення приватного та групового інтересів. 

Системна політична корупція істотно послаблює державність (що сьогодні 

спостерігається в Україні). Вона підриває авторитет держави, породжує недовіру 

громадян до політичної влади. Влада сприймається громадянами не як виразник їх 

інтересів і спосіб їх захисту, а як джерело небезпеки їх правам і свободам. 

Насправді так і є: сьогодні найбільшу небезпеку державності України, правовим і 

демократичним засадам її розвитку, конституційним правам і свободам громадян 

становить корумпована влада. 

Поширеність політичної корупції 

Політична корупція є “проблемою номер один” для розвитку країни. Вона 

вже давно (приблизно з середини 1990-х років) набула визначального впливу на 

всі ключові процеси – економічні, політичні, соціальні, правові. Всі головні 

проблеми, що існують сьогодні в Україні, мають переважно корупційне 

походження. 

Уже мало в кого викликає сумнів той факт, що політика в Україні 

формується і здійснюється, виходячи насамперед з особистих інтересів головних 

суб’єктів політичної діяльності – глави держави, керівників вищих органів 

державної влади та політичних партій, депутатів, реальних “власників” 

політичних структур (партій, фракцій). Таким чином, уже у своїй основі вона 

містить корупційну складову, яка дедалі більше характеризує вітчизняну політику. 

Неспроможність знайти політичний компроміс або політичне рішення 

нагальної суспільної проблеми, постійні політичні зради, перманенті “кидки” 

політичних партнерів, політичне переслідування опонентів з використанням 

каральних органів, “здача” національних інтересів у стратегічних сферах (зокрема, 

енергетичній), ухвалення відверто лобістських державних рішень, застосування в 

політичній діяльності такого способу досягнення мети, як підкуп – усе це свідчить, 

що в основі діяльності носіїв політичної влади лежать намагання отримати 
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особисту вигоду (матеріальну чи політичну, яка потім також конвертується в 

матеріальну). 

Політична корупція увійшла у вітчизняну політичну дійсність так широко і 

глибоко, що чільним представникам нинішнього політикуму, навіть за наявності 

бажання (якого не спостерігається), вкрай складно виплутатися з тенет політичної 

корупції, зробивши свою політичну діяльність чесною і законною. 

По-перше, можна цілком обгрунтовано припустити, що потрапляння значної 

частини суб’єктів у політику відбувалось і відбувається за допомогою 

корупційних зв’язків і засобів. І, судячи з реального стану справ у державі, ця 

тенденція невпинно прогресує. 

По-друге, в політичній сфері дедалі більшого поширення набувають 

корупційні за своєю суттю відносини і правила поведінки. Масштабність, характер 

і вплив корупційних процесів на суспільне життя є свідченням того, що: 

корупція стала системним елементом державного управління, а нинішня 

т.зв. політична еліта неспроможна ефективно вирішувати актуальні соціальні 

проблеми в інтересах суспільства; політична конструкція держави значним чином 

вибудувана і тримається на корупційних зв’язках і відносинах; політики та 

державні діячі у своїй повсякденній діяльності широко послуговуються засобами, 

які прямо чи опосередковано можна визнати корупційними. 

У такий спосіб значною мірою працює вся державна машина. Якщо ці 

засоби вилучити з політичної і державної діяльності, то ця машина дасть “збій” – 

вона потребуватиме негайної заміни на інші (винятково законні засоби). 

Така заміна потребує або зміни нинішніх носіїв політичної влади, або зміни 

чинних правил політичної діяльності. Вона є об’єктивною необхідністю – 

розв’язання наявних суспільних проблем можливе лише шляхом кардинальних 

змін, насамперед антикорупційного характеру. Те, що жодна з необхідних 

ключових змін (у політиці, економіці, соціальній, правовій сферах тощо) не 

відбувається, призвело до тривалої гострої політичної кризи, до різкого 

гальмування розвитку позитивних процесів у країні. 
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Не відбуваються зміни переважно з суб’єктивних причин. По-перше, ніхто з 

тих, хто сьогодні уособлює владу, добровільно позбавлятися її не хоче, як і не має 

бажання допускати до політичного “пулу” нову політичну генерацію. По-друге, 

почати нинішнім багатьом “можновладцям” жити за іншими правилами (тобто, за 

совістю і законом) – означатиме крах політичної кар’єри й набуття статусу 

політичного ізгоя. 

Однак вони мають розуміти – відхід носіїв корупційних відносин з політики 

і встановлення законних правил поведінки в політиці та інших сферах суспільства 

є об’єктивно неминучим. Намагання відтягнути це в часі лише ускладнює як 

загальну політичну ситуацію, так і майбутнє країни. До того ж, це може призвести 

до ситуації, коли розв’язання цієї проблеми може набути не еволюційних, а 

революційних форм – як це, наприклад, було під час президентських виборів 

2004р., коли політична корупція (зокрема, у формі організованої державними 

чинниками масової фальсифікації результатів виборів) стала однією з головних 

причин виникнення суспільної кризи та громадського руху за захист виборчих 

прав у формі Майдану. 

Корупцією сьогодні в Україні вражені всі без винятку сфери вироблення та 

реалізації державної політики, всі гілки влади, всі державні органи. Однак 

найнебезпечнішим є те, що корупція дедалі більше політизується – стає 

характерною рисою діяльності головних центрів прийняття політичних і 

державних рішень, які є похідними та визначальними для функціонування 

публічної влади, розподілу та використання суспільних ресурсів (коштів, землі та 

іншої нерухомості, отримання державних замовлень на виконання робіт, 

залучення інвестицій тощо), реалізації принципу верховенства права, утвердження 

соціальної справедливості. 

Чинники політичної корупції 

Політична корупція в Україні має надзвичайно сприятливі передумови для 

свого поширення та посилення впливу на суспільне життя. Цьому сприяє 

комплекс чинників політичного, економічного, організаційно-управлінського, 

правового, ідеологічного, морально-психологічного характеру. 
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Якщо говорити лише про основні чинники політичної корупції, то на 

нинішньому етапі розвитку країни до них можна віднести, насамперед такі. 

Політична нестабільність. Вона, зокрема, проявляється в нестабільності 

головних існуючих політичних інститутів, що тягне за собою неефективність їх 

функціонування, підміни правових засад діяльності політичною доцільністю. 

Одним з виразних проявів такої нестабільності та її “затяжного” характеру є 

перманентна “політична війна”, яка ведеться вже не тільки і навіть не стільки з 

політичними опонентами (формальними), скільки з політичними соратниками (так 

само формальними). Така війна апріорі передбачає неправомірне використання 

владних повноважень і системне зловживання владою в політичних та особистих 

цілях, що становить суть політичної корупції. 

Відсутність політичних реформ та їх хибна ідеологія. По-перше, потрібні 

країні реформи системно не проводяться. По-друге, здійснювані епізодично та 

вибірково зміни в цій сфері не є суспільно вмотивованими та зорієнтованими – 

вони мають переважно суб’єктивну мотивацію і спрямовані на задоволення 

особистих чи вузько партійних (корпоративних) інтересів головних політичних 

гравців (отримання державної влади, утримання її, збільшення владних 

повноважень, а також отримання різноманітної вигоди від перебування при владі – 

тобто, ці інтереси практично повністю збігаються з тими, що притаманні 

політичній корупції). 

Саме це пояснює тривалу запеклу політичну боротьбу “без правил” і 

зумовлює важливу роль у цьому процесі корупційної складової, без якої перемога 

в неправедній війні отримана бути не може (йдеться, зокрема, про незаконне 

фінансування політичних кампаній, застосування адмінресурсу під час їх 

проведення, використання правоохоронних органів для розправи над політичними 

опонентами, неправомірний вплив на суд, у т.ч. Конституційний). 

У результаті, назрілі політичні проблеми або ж не розв’язуються зовсім, що 

призводить до уповільнення суспільного розвитку, або ж розв’язуються в 

неадекватний і неприпустимий з правової точки зору спосіб (зокрема, шляхом 

підкупу політичних діячів, суддів, ухвалення неправових рішень), що дає імпульс 
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для подальшого поширення політичної корупції та ускладнює соціально-

політичну ситуацію в країні. 

Що стосується проблем становлення та розвитку судової влади, то цей 

процес характеризується істотними протиріччями, безсистемністю, 

незавершеністю, а на нинішньому етапі – ще й наполегливими намаганнями на 

законодавчому рівні взяти під контроль суди, отримати додаткові засоби впливу 

на ухвалення ними рішень, політизувати процес правосуддя. 

Відхід від демократичних засад у діяльності головних політичних суб’єктів. 

Сьогодні в українській дійсності спостерігаються явища, які вказують на те, що 

демократичний спосіб формування органів влади та їх функціонування 

підміняється авторитарними та/ або корупційними методами (під час проведення 

виборів, призначення (обрання) на посади, прийняття ключових рішень).  

Крім усього іншого, контроль над ЗМІ та маніпулювання масовою 

інформацією спроможні зводити нанівець антикорупційні зусилля в політичній 

сфері. 

Не торкаючись інших чинників політичної корупції (розгляд яких є не менш 

важливим, ніж політичних), доречно зупинитися ще на одному. Йдеться про 

чинник, який водночас є правовим, соціальним, політичним і психологічним та 

стосується уникнення кримінальної відповідальності ідеологами та організаторами 

масштабної політичної корупції, яка виявилася в небачених владних зловживаннях 

і фальсифікаціях на президентських виборах і фактично була спрямована на 

протиправне захоплення державної влади в корупційний спосіб.  

Основні засоби протидії політичній корупції 

Ефективна протидія корупції загалом і політичній корупції зокрема можлива 

за умови системного підходу, поєднання профілактичних, правоохоронних і 

репресивних заходів. За багатьох складових (належного антикорупційного 

законодавства, повного та дієвого його застосування, пріоритету запобіжної 

діяльності тощо) успішна реалізація антикорупційної політики можлива винятково 

за наявності політичної волі керівництва держави. Саме політична воля визначає 
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зміст, а отже – ефективність інших чинників протидії корупції і, таким чином, 

ефективність протидії корупції загалом. 

Політична воля – це справжні наміри політичного керівництва країни 

реально протистояти корупції в усіх її проявах і на всіх рівнях державної влади. 

Вияв політичної волі зводиться до того, що за наявності законних підстав закон 

має застосовуватися до будь-якої особи, незалежно від займаної нею посади, 

політичних уподобань, наближеності до політичного керівництва держави та 

інших суб’єктивних обставин. Головна роль у формуванні та реалізації політичної 

волі, як правило, належить Главі держави, який зазвичай має найбільші 

повноваження щодо забезпечення національної безпеки, керівництва та 

координації діяльності правоохоронних структур. 

Вияв політичної волі обумовлюється комплексом чинників об’єктивного та 

суб’єктивного характеру: особистісними якостями керівництва держави, існуючою 

політичною системою, характером суспільної психології, рівнем правосвідомості 

громадян, розвитком демократичних інститутів держави, принципами 

функціонування судової і правоохоронної систем. І ще одним важливим чинником 

– ступенем корумпованості найвищого керівництва держави (що, своєю чергою, 

залежить, зокрема, від способу отримання ним влади, принципів її здійснення, 

цілей перебування при владі). Та обставина, що впродовж тривалого часу 

(щонайменше протягом останнього десятиліття) в країні політичне керівництво не 

виявляло справжніх намірів реально протидіяти корупції і не реалізовувало їх (а це 

– факт), принаймні дає підстави для сумніву в юридичній чистоті його діяльності 

та суспільно орієнтованій меті перебування при владі. 

Якщо ж говорити про основні засоби протидії політичній корупції на 

сучасному етапі розвитку країни, то вони зводяться насамперед до таких. 

Перший – демократичні та чесні вибори, які забезпечують усвідомлене 

вільне волевиявлення та об’єктивне встановлення результатів голосування. Досвід 

останніх виборчих кампаній свідчить про збереження великих проблем з 

ключовими складовими таких виборів – усвідомленістю вибору та адекватністю 

його результатів реальним політичним настроям суспільства. Відбувається 
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вдосконалення засобів досягнення “потрібного” результату: якщо раніше він 

досягався переважно примітивно-кримінальним шляхом (примушуванням 

голосувати “так, як потрібно”, перешкоджанням діяльності кандидатів, 

підробленням протоколів комісій тощо), то тепер це робиться переважно 

“цивілізовано” та “вишукано” – із застосуванням інформативних маніпуляцій, 

агітаційного “зомбування” виборців, широкого використання технічних 

кандидатів і партій, надання адмінресурсу зовнішньо-легальних форм державної 

та суспільної діяльності. Як уже зазначалося, ймовірність застосування 

фальсифікацій на майбутніх виборах залишається досить високою (на це, зокрема, 

вказують спроби організованої інформаційної блокади (фактично – цензури), які 

спостерігаються останнім часом, намагання неконституційного привласнення 

владних повноважень, які можуть бути використані як адмінресурс. 

Тільки президентські та парламентські вибори, проведені на демократичних 

і правових засадах із забезпеченням дійсного волевиявлення громадян і 

максимально об’єктивного фіксування його результатів, створять системні 

політичні і правові передумови зниження рівня політичної корупції і зміни 

характеру її проявів. 

Окремо в аспекті проведення виборів як демократичної форми протидії 

політичній корупції слід відзначити необхідність зміни законодавчого 

регулювання фінансування політичних партій – як під час виборчого процесу, так і 

поза ним. Досвід останніх вітчизняних виборчих кампаній однозначно свідчить 

про те, що: по-перше, фінансування партій, що декларується ними, явно не 

відповідає дійсному; по-друге, реально воно здійснюється не з тих джерел або не в 

тих обсягах, які офіційно оприлюднюються; по-третє, незаконне фінансування 

політичних партій, а з цим – і виборчих кампаній є одним з найпотужніших 

чинників розвитку політичної корупції в нашій країні. 

Другий – реальне (справжнє) відокремлення політики від бізнесу. Всупереч 

задекларованому наміру такого відокремлення, протягом останніх п’яти років 

відбулося фактичне злиття (навіть – цементування) політики та бізнесу, яке до 

того ж набуває відкритих, а нерідко – відверто брутальних форм (майже 
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неприховане фінансування бізнесом виборчих кампаній політичних партій та 

окремих кандидатів, “купівля” місць у виборчих списках, прийняття органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування явно лобістських рішень 

на користь певних бізнесових структур, чисто формальний відхід політиків від 

ведення свого бізнесу тощо). Бізнес (особистий матеріальний інтерес) диктує 

політику, мотивує політиків, їх поведінку та рішення. Таким чином (у більшості 

випадків через різноманітні корупційні відносини) забезпечується перебування 

політиків на службі у приватного бізнесу, а не суспільства. 

Третій – утвердження незалежного, компетентного та неупередженого суду. 

Такий суд – головний засіб і головна гарантія демократичного розвитку суспільств 

та утвердження правової держави. Водночас він є надзвичайно дієвим та 

ефективним антикорупційним інструментом, оскільки спроможний у правовий 

спосіб виправити будь-яке, т.зв. політичне збочення, припинити конкретний прояв 

політичної корупції і поновити правопорядок у політичній сфері. Натомість, 

останні події навколо вітчизняної судової системи свідчать про загострення 

політичної боротьби за суд, що загрожує повною втратою ним незалежності та 

об’єктивності. Особливу небезпеку становить те, що до цього процесу причетний 

Глава держави, який офіційно підтримує законодавчі пропозиції, спрямовані на 

посилення залежності суду, його політизації, наділення посадових осіб (у т.ч. й 

самого Президента) та окремих інституцій неконституційними повноваженнями у 

сфері правосуддя. Це дає підстави для обгрунтованих припущень про намагання 

протиправно встановити контроль над діяльністю судових органів і в такий спосіб 

отримати додаткові засоби для застосування адміністративного ресурсу на 

майбутніх виборах. 

Четвертий – запровадження дієвого громадського контролю над діяльністю 

політичних суб’єктів і забезпечення політичної та правової відповідальності за їх 

антисуспільні, аморальні і протизаконні дії та рішення. Це, зокрема, передбачає 

створення передумов для існування незалежних та об’єктивних ЗМІ, а також дієвої 

правоохоронної системи. Сьогодні ж рівень політичної корупції і корумпованості 

правоохоронних органів не лише фактично заблокував їх антикорупційну 
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діяльність у політичній сфері, а й дозволяє корумпованим політикам 

використовувати їх у політичній боротьбі під антикорупційними гаслами. 

П’ятий – посилення морально-психологічного імунітету суспільства до 

корупції та антикорупційної мотивації громадян. Це – ключовий і водночас 

найскладніший напрям антикорупційної діяльності, який передбачає докорінну 

зміну світогляду, ціннісних орієнтирів громадян. Заходи з його реалізації мають 

пронизувати всю антикорупційну діяльність, що однак, своєю чергою, залежить 

від двох моментів: по-перше, політичної волі, про яку йшлося вище; по-друге, 

наявності спеціально розробленої науково обгрунтованої програми 

антикорупційного соціально-психологічного “оздоровлення” вітчизняного 

суспільства. 

Замість висновку – питання 

Політична корупція є головною причиною тієї ситуації, в якій сьогодні 

перебувають українське суспільство та держава. Рівень суспільно-економічного 

розвитку, якість життя людей, ступінь їх правової захищеності в сучасному світі 

головним чином визначаються характером організації суспільного життя. 

Здійснення цієї організаційної функції покладається на публічну 

владу. Очевидним є те, що як попередня, так і діюча влада нездатні належним 

чином організувати суспільне життя в Україні. Така нездатність зумовлена, 

насамперед, пріоритетом у їх діяльності особистих інтересів, некомпетентністю, 

надмірною політичною ангажованістю та масштабною корумпованістю. 

Вихід один: кардинальні зміни принципів формування та діяльності владних 

інститутів, демократичні зміни головних носіїв державної влади, тобто – 

невідкладні якісні зміни вітчизняної влади. 
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1.2. Засади антикорупційної політики на сучасному етапі 

 

Аналізуючи стан політичної системи України на сучасному етапі, можна 

сказати, що здійснюється перехід від авторитарно-тоталітарного суспільного 

устрою до демократичної правової держави.  

Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у 

порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 

180 країн. 

Джерело: дослідження міжнародної організації Transparency International 

"Індекс сприйняття корупції-2019" 

Індекс сприйняття корупції (СРІ) – показник, який Transparency International 

розраховує з 1995 року на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних 

установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 

джерел. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі. 

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. 

Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою 

державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в 

житті суспільства. 

Шкала CPI від 0 до 100 більш точна порівняно з іншими джерелами, 

оскільки в деяких із них шкала від 1 до 5 чи від 1 до 7, через що багато країн 

отримують однакові результати. 

CPI балансує різні точки зору на питання корупції в публічному секторі та 

нейтрально підходить до різних політичних режимів. 

Transparency International – антикорупційна організація, яку 1993 року в 

Берліні заснував ексдиректор Світового банку Пітер Айґен. Зараз головою 

правління ТІ є Делія Феррейра Рубіо. Transparency International присутня більш 

ніж у 110 країнах світу. Організація найбільш відома Індексом сприйняття 

корупції та Глобальним корупційним барометром. За даними Звіту Global Go To 

Think Index Tank за 2017 рік, Transparency International була на 51-му місці зі 173 в 

рейтингу світових аналітичних центрів (think tanks). І на першому місці серед 65 

http://cpi.ti-ukraine.org/#/
https://www.transparency.org/
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks
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світових аналітичних установ, що займаються темою Відкритого та належного 

урядування. 

Трансперенсі Інтернешнл Україна – акредитований представник глобального 

руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки та 

впровадження змін задля зниження рівня корупції.  

CPI включає точку зору представників бізнесу, інвесторів, дослідників ринку 

і т.п. Він відображає точку зору приватного сектору та його сприйняття корупції в 

публічному секторі. 

Важливо пам’ятати, що CPI вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень 

корупції. Вищий результат однієї країни у порівнянні з іншою не означає, що в 

першій менше корупції, ніж у другій – це означає, що перша сприймається як 

менш корумпована. 

Методологія CPI отримала гриф затвердження від Єврокомісії за її надійний 

статистичний підхід. 

CPI охоплює сприйняття корупції в публічному секторі експертами, зокрема: 

хабарництво; розкрадання публічних коштів; кумівство на державній службі; 

захоплення держави; здатність уряду впроваджувати механізми забезпечення 

доброчесності; ефективне переслідування корупціонерів; надмірну бюрократію; 

наявність відповідних законів про розкриття фінансової інформації, запобігання 

конфлікту інтересів та доступ до інформації; забезпечення захисту викривачів, 

журналістів та слідчих. 

Навіщо потрібен CPI? 

– CPI охоплює більше країн, ніж будь-яке окремо взяте джерело. 

– CPI компенсує наявність похибки в різних джерелах, використовуючи 

середнє значення результатів принаймні трьох різних джерел. 

Дослівно: "Мінус два. 30 балів зі 100 можливих – результат "Індексу 

сприйняття корупції-2019" для України. Ми повернулися на рівень 2017 року і 

тепер посідаємо 126 місце зі 180 країн. Поруч з нами у рейтингу – Киргизстан, 

Азербайджан та Джибуті". 

https://ti-ukraine.org/
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Деталі: Водночас відзначається, що Україна з-поміж сусідів випереджає 

Росію, яка зберегла свої позиції (28 балів, 137 місце). 

Лідирує серед сусідів Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 

59 місце). 

Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Водночас у 

деяких сусідів індекс знизився: Румунія – мінус 3 бали, Угорщина – мінус 2, 

Молдова – мінус 1. 

У порівнянні з попереднім роком найбільше балів (+7) додала Вірменія 

(всього 42). Після революції у 2018 році та формування нового парламенту, уряд 

рухається у напрямку вибудови антикорупційної політики. Попри численні 

позитивні рішення, досі є відкритим питання конфлікту інтересів, закритість і 

відсутність підзвітності в органах державної влади. 

Лідери CPI суттєво не змінилися. На першому місці — Нова Зеландія та 

Данія, які набрали по 87 балів. Примітно, що 8 з 10 країн у першій десятці — 

представниці Західної та Північної Європи. 

У кінці списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна 

політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють 

територію країни — Сомалі, Південний Судан і Сирія. 

Чому знизився показник України? 

Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне 

зростання, три нульову динаміку, а три — зниження.  

Найбільший мінус — 13 пунктів у дослідженні Global Insight Country Risk 

Ratings. Ідеться про ризик, що люди/компанії в країні зіткнуться з хабарництвом 

чи іншими корупційними практиками ведення бізнесу, від отримання великих 

контрактів до повсякденної роботи. 

Водночас варто враховувати, що як і інші рейтинги, CPI може досить 

повільно відображати фактичні зміни по країні — іноді потрібно кілька років. 

Коли держави активно борються з корупцією, часом їхній результат навіть 

погіршується, бо починає проливатися світло на корупційні оборудки та скандали. 
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CPI враховує дослідження за останні два роки. З початку 2017-го в Україні 

фактично відбувалося згортання процесу реформ і боротьби з корупцією. Влада 

дедалі активніше намагалася обмежити незалежність антикорупційних органів, 

затягувала запуск Вищого антикорупційного суду, створювала штучні законодавчі 

обмеження. Що говорити про політичну заангажованість НАЗК, провальну судову 

реформу та загалом відсутність реформ в органах правопорядку. 

Влада не тільки неохоче дослухалась до порад громадянського суспільства 

та міжнародних партнерів, а подекуди й активно протидіяла їм. Останні пару років 

влада проігнорувала більшість рекомендацій, а деякі з них були критично 

важливими для країни. 

Проте варто нагадати, що найнижчий показник України був у 2013 році (25 

балів) — останньому році керівництва державою Януковичем та його 

поплічниками. З часу Революції гідності Україна повільно, проте все ж набирає 

бали. Попередня влада, очевидно, була недостатньо рішуча у боротьбі з 

корупцією, за що й поплатилася поразкою на президентських та парламентських 

виборах. 

Зокрема, вдалося скасувати монополію СБУ на прослуховування і державну 

монополію на проведення експертиз. Верховна Рада змогла визначити 

порядок вручення підозри спеціальним суб’єктам, а Конституційний суд  скасував 

дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних активістів. 

Разом з тим влада так і не змогла забезпечити ефективну роботу реєстру 

бенефіціарів, посилити контроль за фінансуванням політичних партій, змінити 

спосіб формування органів суддівського самоврядування, повернути довіру до 

САП, позбавити СБУ та Нацполіцію повноважень у сфері боротьби з економічною 

злочинністю та покарати винних в організації нападів на антикорупційних 

активістів. 

Нагадуємо, що спільним для країн, які успішно долають корупцію, є 

дотримання верховенства права, незалежність органів контролю та негативне 

ставленням суспільства до зловживання владою та публічними коштами заради 

особистої вигоди. 
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Нова команда на чолі з президентом фактично отримали владу разом з 

відповідальністю у серпні 2019 року, тому результати їхньої роботи будуть 

відображені вже у наступному CPI. Ми закликаємо президента та парламентську 

більшість пам’ятати про закріплений у Конституції України розподіл влади на три 

гілки та принцип верховенства права. Баланс між законодавчою, виконавчою, 

судовою владою та повноваженнями президента має бути збережено незалежно 

від політичних потреб та інтересів окремих особистостей. 

Майже половина українців вважають корупцію найбільш серйозною 

проблемою держави. Такі результати отримали фахівці фонду «Демократичні 

ініціативи» та компанії «Юкрейніан соціолоджі сервіс» під час 

загальнонаціонального опитування. Де найчастіше стикаються із проявами 

корупції та хабарництвом і чи вірять у їх викорінення, дивіться далі.  

Дев’яносто відсотків опитуваних сказали, що поширеність корупції в 

Україні надзвичайно висока. Найбільше її, на думку респондентів, у судах. Так 

вважає половина опитуваних. Руслан Кермач, аналітик фонду «Демократичні 

ініціативи» ім. Ілька Кучеріва: Верховна Рада – 51%. Прокуратура, уряд, митниця 

і, скажемо так, замикає цей перелік корумпованах, на думку громадян, інституцій 

медичні установи. 

Ці заклади також очолюють антирейтинг довіри, каже Руслан Кермач. За 

результатами опитування, сукупно близько вісімдесяти відсотків респондентів 

вважають корупцію найбільш та досить серйозною проблемою держави. А 

приблизно сьома частина – надуманою або ж несерйозною. А ось кілька думок 

полтавців з цього приводу.  

На превеликий жаль, проведені у 2013 р. опитування громадян свідчать, що 

майже 80 % українців сприймають корупцію як типове явище. Кожен третій з 

опитаних Харківським інститутом соціальних досліджень давав хабарі за послуги 

Державтоінспекції, а кожен п’ятий – за оформлення і видачу закордонного 

паспорта.  

До незаконних поборів вдаються переважно працівники державних органів, 

зокрема з функціями надання різноманітних послуг (загалом близько 200), адже 
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порядок їхньої діяльності регулюється не законами, а відомчими наказами та 

інструкціями, іноді з навмисним включенням різних перешкод (формальностей), 

особливо щодо дозвільної політики (при отриманні дозволів, довідок). 

Явна недостатність, а іноді й неадекватність зусиль з протидії корупції 

свідчить про відсутність на це належної політичної волі. 

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 

жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх 

регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та 

Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за 

основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування 

будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на 

останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не 

перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 

45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у 

правильному напрямі (у вересні 2019 р. так вважали 57%), 29% — що події 

розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%). 

34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати 

існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні — 

41%), 43,5% — що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні — 

40%), і 10% — що не здатна їх подолати (у вересні — 6%). 

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється 

до Збройних Сил України (їм довіряють 75% опитаних), Президента України 

(70%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних 

ситуацій (64,5%), Національної гвардії України (64%), Державної прикордонної 

служби (63,5%), Церкви (61%), добровольчих батальйонів (61%), ЗМІ України 

(56%). 

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 76% 

опитаних), судовій системі загалом (70%), політичним партіям (66%), місцевим 

судам (65%), комерційним банкам (64%), Прокуратурі (64%), державному апарату 

(чиновникам) (63%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України 



 
 

36 

(57%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), Національному агентству з 

питань запобігання корупції (НАЗК) (53%), Антикорупційному суду (53%), 

Національному банку України (51%), профспілкам (49%). 

Загалом, характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України 

вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки 

що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 41,5% респондентів), 

29% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і 

багато в чому їй це вдається, і 20% — що нова влада не намагається покращити 

ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі. 

23% респондентів вважають, що дії нової влади виправдали їх сподівання, 

ще 5% — що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, 9% заявили, 

що нова влада не виправдала їх сподівають, 12% — що від нової влади вони нічого 

доброго не очікували, так і сталося, 6% — що вони від нової влади нічого доброго 

не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. Але 40% опитаних 

громадян дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади. 

54,5% опитаних вважають, що дії Президента Зеленського в першу чергу 

спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% — що його дії 

насамперед спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного 

оточення. 

48% респондентів вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% 

— що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% — що вона гірша 

за попередню. 

Оцінюючи рівень довіри до політиків, найчастіше довіра висловлюється 

В.Зеленському (йому довіряють 70,5% опитаних), Д. Разумкову (54%), 

О.Гончаруку (36%) — серед тих політиків, прізвища яких були представлені в 

опитувальнику, лише вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто 

частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє). 

Недовіра найчастіше висловлюється Ю.Луценку (йому не довіряють 88% 

опитаних), А. Парубію (83%), П. Порошенку (80%), Н. Шуфричу (78%), В. 
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Рабіновичу (76%), В.Медведчуку (76%), Ю. Тимошенко (74%), А. Авакову (72%), 

В. Гройсману (70,5%), Ю.Бойку (68%). 

Згідно з даними дослідження Київського інституту проблем управління ім. 

Горшеніна, оприлюдненими у березні 2009 р., найбільш корумпованими органами 

влади респонденти вважали поліцію (54 %), суди (46,5), місцеві органи влади 

(26,7), прокуратуру (24,1), митницю (22,4 %). 

До найпоширеніших в Україні корупційних діянь належить хабарництво. 

Значного поширення набули 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 не ситуативним, а постійним явищем.  

Чверть українців стверджують, що хабар став нормою їхнього життя 

Джерело: Укрінформ 

25% українців під час опитування, яке провів Фонд "Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва" щодо оцінки населенням України якості надання 

адміністративних послуг, назвали хабар нормою свого життя. 

Пряма мова директорки фонду Ірини Бекешкіної: "Коли ми запитували, 

чому люди дають хабарі, наприклад, 25% вважають, що це вже норма нашого 

життя. Тому з цим явищем треба боротися, але треба ще боротися у мізках наших 

людей". 

Деталі: Згідно з матеріалами дослідження, 32,1% респондентів вважають, 

що люди дають хабарі аби швидше вирішити проблеми, а 19,7% назвали 

причиною вимогу хабаря. 

8,8% опитаних зізналися - вони або їхні родичі неодноразово впродовж року 

давали хабарі за отримання адміністративних послуг. 

Пряма мова Бекешкіної: "Визнання факту давання хабара залишилося на 

попередньому рівні, тому що 10,7% раніше і 8,8% нині - 2% різниці. З точки зору 

соціології це не так багато. Але якщо порівняти з масштабами надання хабара за 

інші послуги в інших інстанціях, думаю, це погано, але не є кричущою цифрою 

порівняно з іншими". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2773223-cvert-ukrainciv-vvazaut-habar-normou-zitta.html
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Соцопитування проводилося з 12 по 17 липня 2019 року. 

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за 

винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей. 

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 

Передісторія: 

За даними аналогічного дослідження, проведеного в грудні 2014 року та 

листопаді 2015 року, 10,7% та 11,5% респондентів відповідно ствердно заявили 

про те, що їм або членам їхніх родин доводилося давати хабар за отримання 

адміністративних послуг. 

СОЦІОЛОГИ РОЗПОВІЛИ, СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ ВВАЖАЮТЬ ХАБАРІ 

"НОРМОЮ ЖИТТЯ"  

Посилаючись на результати дослідження, "менше, ніж 2% споживачів 

сказали, що від них вимагали хабар" 

За результатами дослідження щодо оцінки населенням України якості 

надання адміністративних послуг, 25% респондентів вважають, що хабар – "це вже 

норма нашого життя". Про це розповіла директор Фонду "Демократичні ініціативи 

імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна, передає Укрінформ. 

"І причому те, що фіксуємо ми, соціологи, – дуже часто хабарі даються 

ініціативно. Коли ми запитували, чому люди дають хабарі, наприклад, 25% 

вважають, що це вже норма нашого життя. Тому з цим явищем треба боротися, але 

треба ще боротися у мізках наших людей", – наголосила Бекешкіна. 

При цьому, згідно з матеріалами дослідження, 32,1% респондентів 

вважають, що люди дають хабарі, "тому що так людям простіше і легше владнати 

їхні проблеми", а 19,7% називають причиною те, що "з них вимагають хабарі". 

Окрім того, за результатами дослідження, проведеного в липні 2019 року, 

8,8% опитаних зазначили, що їм особисто або членам їхньої родини впродовж 

останніх 12 місяців доводилося давати хабар за отримання адміністративних 

послуг. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2773223-cvert-ukrainciv-vvazaut-habar-normou-zitta.html
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За даними аналогічного дослідження, проведеного в грудні 2014 року та 

листопаді 2015 року, 10,7% та 11,5% респондентів відповідно заявили про те, що 

їм або членам їхніх родин доводилося давати хабар за отримання 

адміністративних послуг. За результатом дослідження, проведеного у липні 2019 

року, 8,8% опитаних дали ствердну відповідь на це запитання. 

"Визнання факту давання хабара залишилося на попередньому рівні, тому 

що 10,7% і 8,8% – 2% різниці. З точки зору соціології це не так багато. Але якщо 

порівняти з масштабами надання хабара за інші послуги в інших інстанціях, 

думаю, це погано, але не є кричущою цифрою порівняно з іншими", – зазначила 

Бекешкіна. 

При цьому, як додав заступник голови правління Центру політико-правових 

реформ Віктор Тимощук, посилаючись на результати цього дослідження, "менше 

ніж 2% споживачів сказали, що з них вимагали хабар". 

"Тому якщо ми говоримо про кількість тих, хто дають хабарі, то все ж таки 

треба, щоб і суспільство видужувало і робило висновки, чому ми нарікаємо на 

хабарі, якщо самі їх пропонуємо", – вважає Тимощук. 

Дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 

2019 року на замовлення Центру політико-правових реформ у межах проєкту 

"Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних 

реформ і якості державної влади", що здійснюється за підтримки Європейського 

Союзу. 

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, 

за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей. 

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 

Нагадаємо, заступник голови правління Центру політико-правових реформ 

Віктор Тимощук назвав переваги Центрів надання адмінпослуг. 

За результатами соціологічних опитувань, за 2009 р. приблизно 30 % 

жителів України хоч раз у житті давали хабара для досягнення тієї чи іншої мети, 
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при цьому 72 % хабародавців робили це з власної ініціативи, а 86 % до того ж 

вважали, що такий засіб серйозно допомагає вирішувати проблеми. 

Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень 

корумпованості державних установ України становить 50–80 %. 

На думку учасників опитування, це явище отримало найбільше поширення 

серед вищих посадових осіб і працівників поліції – так вважають 81 % 

опитуваних. Друге місце посідає митна і податкова служби – 79 % і 80 % 

відповідно; Верховна Рада, місцеві виборчі посадові особи і судді – третє місце 

або по 73 % кожен; Кабінет Міністрів України – 72, 

Адміністрація Президента України – 65, приватні підприємці – 64, банки – 

61, іноземні підприємства – 42 %. Натомість тих, хто висловив протилежну думку, 

виявилося значно менше. На те, що корумпованість не 

Суттєво змінилось і сприйняття населенням України повідомлень про факти 

корупції. Якщо, у перші п’ять років існування незалежної держави такі факти 

викликали широкий громадський резонанс, особливо щодо високопосадових осіб, 

то тепер вони сприймаються набагато спокійніше. Викликає подив і той факт, що 

серед тих, хто мав справу з фактами корупції, лише 54 % вважають себе 

потерпілими як морально, так і матеріально, а 21,6 % взагалі не вважають себе 

потерпілими. Отже, більшість суспільства сприймає корупцію як неминуче 

життєве явище з яким треба миритися. Таке ставлення, на думку М. Джонстона, є 

показником надзвичайної поширеності корупції на всіх рівнях суспільства і 

невисокої морально-психологічної згоди населення протидіяти їй. 

За результатами звіту МВС про стан протидії корупції взятого з офіційного 

сайту МВС динаміка стану антикорупційних дій за 2013-2019 роки виглядає так як 

показано в табл.1. 

За основу було взято 5 основних показників по яким можна сказати про 

фактичну роботу МВС щодо протидії корупції в Україні за останні 7 років. 
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Рік Залишок 

нерозгля

нутих у 

судах 

протоко

лів на 

початок 

року 

Кількість 

кримінальних 

правопорушень, 

кримінальні 

провадження за 

якими закінчені 

розслідуванням 

Кількість 

осіб, які 

вчинили 

кримінальні 

корупційні 

правопоруш

ення 

Кількість 

осіб, 

відносно 

яких вироки 

(ухвали) 

набрали 

законної 

сили у 

звітному 

періоді 

Установлена 

сума 

матеріальних 

збитків грн. 

1 2 3 4 5 6 

2013 159 2381 1818 920 268.869.404 

2014 134 2412 1713 935 153.789.162 

2015 227 2493 1956 875 3.603.052.658 

2016 254 2175 1974 597 4.598.798.670 

2017 562 2831 2400 2178 16.329.452.182 

2018 1876 3679 2565 994 5.476.482.948 

2019 2710 2987 2528 695 51.819.958.603 

Сума 5922 18958 14954 7194 82.250.403.627 

Таблиця 1 

 

Як бачимо із табл. 1 за останні 7 років, офіційно, около 19 тис корупційних 

справ було розглянуто, в яких близько 15 тис осіб було притягнуто до 

кримінальної відповідальності, з них близько 7 тис вироки набрали законної сили, 

та за 7 років це спричинило офіційний збиток для України більше 82 млрд гривень 

що є дуже великою цифрою. І це лише офіційні дані МВС. Але ж корупційних 

справ насправді бульше, причому, можливо значно більше і збитки. 
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РОЗДІЛ ІІ 

Аналіз державної політики протидії корупції в Україні 

 

2.1. Оцінка зарубіжного досвіду протидії корупції 

Для впровадження в Україні політики зменшення корупції до безпечного 

рівня необхідні вивчення та втілення в життя успішного досвіду інших країн, 

особливо щодо ефективних політичних, правових та організаційних механізмів, як 

подолання, так і профілактики корупції. 

Вивчення іноземних програм, які спрямовані на протидію корупції, що 

довели на практиці ефективність, являє собою величезні перспективи для 

запозичення позитивного міжнародного досвіду, особливо за відсутності власного 

реального механізму протидії корупції. 

Подивимося на Рейтинг сприйняття корупції-2019 від Transparency 

International. 

Перші місця тут посідають ті країни, які зуміли приборкати корупцію. 

Данія - 1 місце. Нова Зеландія - 2. Фінляндія, Сінгапур - 3-4 . І лише на 126 місці 

Україна яка значною мірою відкрита Європі (і знову все сумно для інших 

пострадянських країн, які опинилися далеко за межами першої сотні)... 

А хто ж на останніх місцях? Ось перша трійка: 1-2 - Сомалі, Південній 

судан. 3 – Сирія -180, 179, 178 місця. І протягом усіх останніх років на тих місцях 

саме ці країни. Також на перших місцях за останні роки перша п*ятірка значно не 

змінюється, а іноді до них наближається Швеція. 

За рейтингом Рейтинг сприйняття корупції-2019 від Transparency 

International розглянемо 5 перших країн, 5 останніх, 5 країн в яких за останні роки 

покращилася ситуація щодо протидії корупції, а також країни-гіганти (Росія, 

США, Китай) на 2 параметри які наведені в табл. 2, порівняємо що в них спільного 

та відмінного. 

 

 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Боротьба з корупцією Економічний стан 

Данія 

Найменш корумповна країна в Європі 

за індексом спрійняття CPI 

Більшість компаній притримуються 

політики «абсолютної нетерпимості» 

(неприйнятність хабарництва в межах 

власної компанії і в процесі співпраці з 

зовнішніми партнерами)  

при працевлаштуванні обов'язковим є 

підписання спеціального договору, в 

якому міститься зобов'язання сторін-

підписантів про відмову брати і давати 

хабарі(обов*язково) 

Культура осуду корупції у всіх сферах 

Прозора податкова, правова і судова 

система. 

Високий ступінь соціального захисту 

держ. службовців(безкоштовна мед 

допомога, освіта, соціальні гарантії 

з/п…) 

Періодичні посилення законодавства 

про корупцію 

Закон про Корупцію Данії(будь-який 

депутат може отримати інформацію 

про доходи іншого) 

Існування агенства міжнародного 

розвитку DANIDA (підписання 

декларацій невикорстання хабарів) 

Вільна ринкова економіка 

Широке соціальне забезпечення 

Висока якість життя 

Мінімальний розрив між багатими та 

бідними.  

рейтинг ТОП-3 найщасливіших країн 

рейтинг ТОП-10 кращих для проживання 

міст планети.  

Данія є однією з найбезпечніших країн. 

Населення Данії становить близько 5,7 

млн осіб, при цьому близько 87% – це 

етнічні данці. Данія входить в першу 

десятку найбагатших країн Європи 

Ідеальна інфраструктура і сильна 

економіка, орієнтована на високі 

технології. 

Красива природа і чисте повітря 

данці відкриті та привітні люди 

Данія є однією з найдорожчих країн 

світу 

Високі податки. Довгі та дощові/сніжні 

зими Ціни і вартість життя в Данії 

сильний ринок праці з переважно 

кваліфікованими спеціалістами 

гарними умовами зайнятості й високими 

зарплатами Безробіття в країні не 

перевищує 4-5% 

Розвинута система вищої освіти, 
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Бюрократія в Данії знаходиться на 

мінімальному рівні 

охорони здоров’я(98% данських лікарень 

є державним) 

Висока тривалість життя населення 

Нова Зеландія 

Закон «Про організовану злочинність 

та антикорупційне законодавство» 

реалізовано низку заходів, спрямованих 

на протидію відмиванню грошей, 

хабарництву та злочинам, пов’язаним з 

наркотиками  

Ключова правоохоронна організація 

SFO (the Serious Fraud Office – 

Управління по боротьбі з великим 

шахрайством). Штат цієї установи 

нараховує лише близько 50 

працівників, з яких 90% працюють «у 

полі»: це судові та фінансові слідчі і 

бухгалтери-криміналісти, має дуже 

широкі повноваження 

Новій Зеландії немає юридично 

зобов’язуючого визначення корупції 

Просвіта громадян з питань 

своєчасного виявлення ознак 

корупційної поведінки та протидії їй 

Немає ні антикорупційного бюро, ні 

спецпрокурора. Але й корупції майже 

немає 

Рейтинг ТОП-10 кращих для 

проживання міст планети.  

Політична стабільність та висока безпека  

Вільна ринкова економіка 

Широке соціальне забезпечення Висока 

якість, рівень життя та тривалість життя 

населення 

Низький рівень безробіття 

Матеріальне благополуччя 

Політична стабільність і безпека 

Висока з\п 

Помірній клімат для проживання 

Одна з самих екологічних країн світу 

Простота ведення бізнесу 

Низький рівень бюрократії проста 

система звітності 

Проста імміграційна система 

Розвинута система вищої освіти 

Одна із самих інтернаціональних країн 

Розвинута пенсійна система 

Велика кількість землетрусів 

Високі ціни у всіх сферах( починаючи 

від харчування і завершуючи житлом) 

Преступність та бездіяльність поліції 

Мала кількість культурної спадщини 

Високі соціальні виплати ( громадяни 
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починають не працювати) 

Система охорони здоров*я дорога 

Ультрафіолетове випромінювання 

Фінляндія 

Давання хабара та його приймання 

розглядаються як частина кримінальної 

злочинності 

Для розгляду обвинувачень проти такої 

категорії посадових осіб, як члени 

уряду, канцлер юстиції, члени 

Верховного або Адміністративного 

судів, існує спеціальний інститут - 

Державний суд. 

Фінляндія підписала безліч 

міжнародних договорів 

Велика роль пресси (Після 

журналістських розслідувань влада не 

може робити вигляд, що нічого не 

відбулося) 

У Фінляндії стримує компактна, 

економічна адміністративна система - 

бюрократичний штат не роздутий 

Боротьба з корупцією - це 

безперервний процес, у якому ніколи 

не можна перемогти остаточно 

у Фінляндії відсутня системна корупція 

Якийсь час назад в антипутінському 

сегменті інтернету, в тому числі і 

українському, був популярний текст від 

фіни незадоволені владою 

(розповідаючи, як у них все добре і 

спокійно у сенсі корупції, вони 

піднімуть вас на сміх. Розкажуть, 

скільки у них недоліків і наведуть досить 

пристойний набір корупційних 

прикладів) 

Фінляндія є найщасливішою країною у 

світі. 

Населення Фінляндії становить близько 

5,5 млн осіб (більшість корінне) 

За рівнем номінального ВВП на душу 

населення Фінляндія входить до десятки 

найбагатших країн Європи 

У Фінляндії сильна економіка, розвинені 

інститути демократії, хороша 

інфраструктура, прозора правова 

система і високий рівень соціального 

забезпечення. 

Сприятливий інвестиційний клімат 

дозволяє відкрити і вести успішний 

бізнес у Фінляндії. 

На фінських вулицях мінімальний рівень 

злочинності та в цілому країна дуже 

безпечна. 

Система вищої освіти у Фінляндії одна з 

http://peaceinukraine.livejournal.com/899981.html
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якогось Ігоря Домініканського, автора з 

Петербурга, який межує з Фінляндією - 

«Інший менталітет? П'ять пояснень 

того, чому у Фінляндії немає і ніколи 

не буде масової корупції». Пояснення 

ці не зовсім наукові, грубуваті та 

полемічні. Але все ж у головному - 

вони дуже вірні, насамперед - 

психологічно. І ось це - психологія, 

колективне несвідоме - у боротьбі з 

корупцією теж дуже важливі. 

«П'ять пояснень...» (перекладено, 

враховуючи лексику оригіналу): 

1. У фінів немає тяги до розкоші. 

Розкіш - це східна середньовічна 

розвага для дегенератів. Какати в 

золотий унітаз може тільки дегенерат. 

2. Фіни знають, що збагачення 

своєї сім'ї за рахунок інших 

представників свого народу - це 

ненависть до свого народу. Так чинять 

тільки виродки. 

3. Фіни добре розуміють, що так 

зване "розпилювання" бюджетних 

(тобто народних) коштів - це ненависть 

до своїх дітей та онуків, так як їм 

їздити цими дорогами та вчитися в цих 

школах. Ненавидіти своїх дітей та 

онуків може тільки виродок. 

найкращих на планеті. 

У Фінляндії чисте повітря і прекрасна 

природа з великою кількістю красивих 

місць для активного відпочинку. У 

кожному місті можна знайти затишні 

кафе і ресторани з відмінною кухнею. 

Фіни люблять здоровий спосіб життя і 

правильне харчування 

Взимку у Фінляндії буває досить 

холодно 

Жити у Фінляндії дуже дорого. Високі 

ціни на житло, їжу, алкоголь, одяг, 

громадський транспорт і навіть на 

авіаквитки міжнародних рейсів 

національної компанії Finnair 

Присутні елементи бюрократії та 

політичної корупції 

У Фінляндії передбачена фіксована 

ставка прибуткового податку 35%. При 

цьому дозволено подати заяву на сплату 

податку за прогресивною шкалою. 

законодавство у Фінляндії не передбачає 

мінімальних ставок оплати праці, 

загалом у країні працівники рідко 

отримують менше 1800-2000 євро на 

місяць, причому в незалежності від 

професії 

Незважаючи на те що. За даними 

місцевого статистичного управління, 
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4. Фіни впевнені, що злодій - 

завжди боягуз. Він живе в страху 

викриття та справедливої відплати. 

Така людина не може бути вільною. 

Така людина вигнанець з народу. 

5. Фіни переконані, що 

"влаштовувати" своїх дітей - це сильно 

шкодити їм. Якщо людина не змогла 

досягти усього сама чи хоча б законно 

вступити в спадок, через освіту та свої 

успіхи - їй буде погано. Закладати 

проблеми на майбутнє своїм дітям 

може тільки дурень. 

середня зарплата у Фінляндії в 2018 році 

становить 3418 євро на місяць до сплати 

податків. Після всіх обов’язкових 

відрахувань в розпорядженні працівника 

залишається близько 2500 євро. 

Розвинута система вищої освіти 

Розвинута система охорони 

Сінгапур 

Сінгапур - країна, яка перемогла 

корупцію буквально за 40 з невеликим 

років(вдалося не тільки уникнути 

масових розстрілів чиновників, як у 

Китаї, а й навіть обійтися без особливо 

жорстких репресій) 

Коли британці в середині 50-х 

років покинули свою колонію - 

Сінгапур, громадянам Сінгапуру 

дісталася дуже слабка законодавча 

база, практично неосвічене населення, 

низькі зарплати, непрозора економіка, 

повсюдна корупція. І вкрай невиразні 

перспективи. Лі Куан Ю разом зі 

своєю партією «Народна дія» виграв 

Сінгапур став оазисом «першого світу» 

географічне і геополітичне 

розташування на найактивнішому у світі 

перехресті морських шляхів 

відсутність будь-яких власних 

природних ресурсів (навіть прісна вода) 

острівна держава-місто з 

багатонаціональним, багаторасовим та 

багатоконфесійним населенням 

за одне покоління держава у своєму 

розвитку спромоглася здійснити 

гігантський стрибок з «третього світу» 

до «першого» 

унікальним в історії є приклад 

відділення Сінгапуру від Федерації 

Малайзія, оскільки остання не лише не 
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вибори і став прем'єр-міністром, саме 

він став символом боротьби з 

корупцією, гаслом якого було: «Хочеш 

перемогти корупцію, будь готовий 

відправити за грати своїх друзів і 

родичів . ». 

Як ви вже зрозуміли, одним з 

перших завдань, якої зайнялася 

команда Лі Куан Ю, стало знищення 

корупції та підвищення довіри і поваги 

до держави серед населення. 

Антикорупційна кампанія 

складалася з чотирьох елементів: 

-створення потужної незалежної 

служби по боротьбі з корупцією «Бюро 

з розслідування корупції» 

-всіх чиновників і їхні родини 

позбавили недоторканності 

-Агенти БРК отримали право 

перевіряти банківські рахунки родичів 

чиновників 

У 1989 р. максимальну суму штрафу за 

корупційні дії збільшили з 10 до 100 

тисяч сінгапурських доларів Дача 

неправдивих показань БРК або 

введення слідства в оману стало 

порушенням, карається тюремним 

ув'язненням і штрафом до 10 тисяч 

сінгапурських доларів 

протидіяла незалежності острова, а й 

сама ініціювала та наполягала на такому 

відділенні 

унікально складними були й проблеми, 

що постали перед щойно сформованою 

«карликовою» державою у формі 

викликів та ворожого ставлення її 

оточення — з боку відразу трьох значно 

потужніших «старших братів» (Малайзії, 

що тиснула економічно та політично, 

сприяла розпаленню міжетнічних 

конфліктів; Індонезії, яка планувала 

воєнну агресію та спонсорувала 

тероризм в рамках політики 

«Конфронтації»; КНР, яка підтримувала 

ліві політичні сили та комуністичний 

радикалізм на острові). 

За невеликі злочини — наприклад, 

хуліганство, передбачено покарання у 

формі «побиття палицями»; в країні 

заборонена жувальна гумка; за кидання 

на вулиці сміття правоохоронна система 

може покарати публічними виправними 

роботами з прибирання вулиць; в 

міському підземному транспорті 

заборонено їсти і пити тощо 

Ще одним (єдиним) цінним активом 

країни став її народ — працьовитий, 

наполегливий, законослухняний, із 



 
 

49 

Другий елемент антикорупційної 

програми: в Сінгапурі була фактично 

введена презумпція винності агента 

уряду, будь-якого державного 

відомства чи державної громадської 

організації. У 1960 р. був прийнятий 

закон, який дозволяв вважати доказом 

хабара те, що обвинувачений жив не за 

статками або володів об'єктами 

власності, які він не міг придбати на 

свої доходи, як підтвердження того, що 

обвинувачений отримував корупційні 

доходи. 

Третій елемент - були радикально 

підвищені зарплати чиновників. Лі 

Куан Ю стверджував, що 

держслужбовцям варто платити 

найбільші зарплати тому, що вони 

заслужили це 

Четвертий елемент - формування 

незалежних, об'єктивних ЗМІ, які 

висвітлювали всі знайдені факти 

корупції. Чиновник, спійманий на 

надмірній витраті, хабарі, відразу ж 

стає «героєм» перших шпальт 

великим бажанням навчатися. 

Сінгапур володіє, хоча й невеликою, але 

відмінно навченою, сучасно озброєною 

та ефективною армією 

Численні фахівці державного та 

приватного секторів направляються у 

відрядження до провідних країн світу 

Сінгапур — це успішний та привабливий 

приклад реалізації стратегії формування 

сучасної єдиної нації (довіра) 

Економіка Сінгапуру вважається однією 

з найбільш ефективних у світі 

На переконання Лі Куан Ю, є три 

головні «стратегічні» причини 

успішного розвитку Сінгапуру: 

— стабільність і згуртованість 

суспільства; 

— притаманне місцевій культурі 

прагнення добиватися найвищих 

результатів та економні й працьовиті 

люди, які завжди роблять внесок у 

майбутнє країни й наступні покоління; 

— глибока повага до освіти і 

знань. 

Швеція 

В 1923 році організовано громадянську 

організауію «Інститут проти хабарів» 

який роз*яснює про корупцію, 

Високий рівень життя населення, 

відносно з\п доступне житло 

Освітній кредит для студентів на 

вигідних умовах 
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розглядає швецькі закони 

Інститут розробив положення яке більш 

чітко висвітлює нормативну політику 

2012 року протидії корупції хоча воно 

не має сили 

Інститут співпрацює із прокурорами 

(7 осіб на всю Швецію) 

Створення антикорупційної поліції 

Приватні компанії що були залучені  

сплачують всю суму до держави, а 

також її прибуток 

Високі штрафи за корупційні дії 

Незалежні ЗМІ, журналістика та висока 

довіра громадян до ЗМІ 

Миттєва реакція правоохоронних 

органів 

Корупція в Швеції – це корупція 

жадності 

Максимальна доступність інформації 

про доходи кожного громадянина 

Швеції 

Відсутні відкриті реєстри декларацій 

(інформацію без них можна отримати) 

Розвиток атникорупційного світоогляду 

серед населення, семінари для 

чиновників, антикорупційні уроки в 

навчальних закладах 

У країні жорстоко караються 

економічні злочини 

Складність працевлаштування 

складно отримати допомогу з 

непрацездатності, малий і середній 

бізнес є податок на прибуток, що 

становить 65% від її загальної суми 

В якості державної підтримки на одного 

громадянина виділяється 1000 доларів 

допомоги 

середня тривалість життя у Швеції 

становить близько 80 років 

в країні поширені наркоманія і 

алкоголізм, молодь не знає елементарних 

речей з історії чи рідної мови 

Освіта в Швеції залишає бажати кращого 

В державі ніхто не має права ображати 

кого-небудь, бентежити, ставити в 

незручне положення або ж іншим чином 

обмежувати його правовий статус 

освіта в державі характеризується 

повною демократією між навчальним і 

учнем 

У цій країні виховання працює проти 

місцевих жителів З ранніх років дітей 

навчають нікого не бентежити, 

забороняють образи один одного 

проти шведів грає їх толерантність 
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Вірменія 

В останні десять років корупція сягнула 

неймовірних масштабів  

Революція перемогла, влада змінилася. 

Новообраний лідер країни Нікол 

Пашинян оголосив війну корупції 

«Проти корупції та бідності» — так 

звучали основні вимоги вірмен 

протягом революції навесні 2018-го 

Першим ділом нова влада змусила 

великі супермаркети і торгові мережі 

справно видавати покупцям чеки 

Змінився і формат співпраці з владою. 

«Якщо раніше від можновладців ми 

могли очікувати лише погрози, а в 

кращому випадку — просто 

ігнорування, то тепер урядовці навіть 

звертаються до нас, щоб ми допомогли 

їм у розслідуванні корупції 

Люстрації правоохоронців, до речі, не 

було. Змінили тільки керівництво, а 

звичайні слідчі чи полісмени 

залишились на своїх місцях. 

Через корупцію люди так негативно 

ставилися до попередньої влади 

саме корупція призвела до Оксамитової 

революції внаслідок якої попередній 

уряд пішов у відставку. Новий прем’єр 

Нікол Пашинян разом зі своєю 

командою оголосили війну корупції — 

на всіх рівнях. Починаючи від заправки, 

закінчуючи урядом. 

Водночас зміни відчутні в самому 

суспільстві, серед звичайних вірмен. 

«Мешканці країни і громадяни стали 

вільнішими. Раніше, коли вони побачили 

корупцію, чи хтось у них вимагав 

грошей — вони б про це промовчали. 

Або спокійно дали хабаря, бо так усі 

роблять. А зараз люди про це говорять 

вголос, навіть ідуть в поліцію із 

заявами» 

Утім, є такі, що пішли самі — не були 

задоволені новими порядками. 

Здебільшого це офіцери дорожньої 

поліції — зарплати там маленькі, тож 

часто інспектори компенсували це 

хабарями. Тепер, коли за цим стежать, 

бути ДАІшником у Вірменії стало 

невигідно. Дехто з них просто звільнився 

і пішов працювати таксистом — тепер 

там можна заробити більше. 
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Білорусь 

Антикорупційна боротьба в Білорусі в 

останні роки характеризується 

кампаніями, які охоплюють цілі галузі 

«З урахуванням атмосфери та 

інвестиційного клімату в країні замість 

премій "Людина року в бізнесі" або 

"Інвестор року" варто вручати "Арешт 

року", "Кримінальна стаття року" або 

"Звільнення року" - це коли 

засудженого злодія чи хабарника 

відправляють там чимось ще керувати», 

- говорить письменник Віктор 

Мартинович. 

У народі описують стан справ таким 

чином: "Боротьба з боротьбою 

бореться, боротьба боротьбу поборює!" 

Громадяни Білорусі до євроінтеграції 

готові 

«За даними білоруських соціологічних 

досліджень, принаймні тих, до яких я 

маю доступ, Білорусь — троїста країна. 

Третина виступає за інтеграцію з Росією, 

третина ї — за вступ до ЄС. Третина — 

прихильники повної незалежності або не 

визначилися» 

У Білорусі масштабний інвестиційний 

потенціал. Те, що від неї вимагає 

Міжнародний валютний фонд, — це 

фактично стандарти ЄС 

США 

продовжують залишатися країною зі 

стабільною системою боротьби та 

запобігання корупції 

в США дієвим засобом боротьби з 

корупцією є ЗМІ, як і програми 

державного тактичного та 

стратегічного характеру, що мають 

вирішальне значення для протидії 

проявам хабарництва 

У США на тлі постійного зростання 

ризику вчинення корупційних злочинів 

США — високорозвинена 

постіндустріальна країна; держава-

гігант, провідна економічна і військова 

держава світу; займає 3-є місце у світі за 

площею і чисельністю 

населення. США мають 

високорозвинену і диверсифіковану 

промисловість, основними галузями якої 

є загальне, транспортне і електротехн. 

машинобудування, видобуток корисних 

копалин, хім. та харчова промисловість, 

виробн. металовиробів тощо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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відбулося формування цілого 

механізму протидії корупційним 

проявам у державному секторі. Саме 

тут створили не тільки систему заходів 

адміністративно-правового характеру, 

спрямованих на припинення корупції, а 

й постійно відбувається презентація 

міжнародних ініціатив у даній сфері 

у США був прийнятий Акт про захист 

інформаторів (The Whistleblower 

Protection Act) 

Антикорупційне законодавство 

характеризується надзвичайною 

жорсткістю. Так, за різні види корупції 

– хабар, кікбекінг (виплата частини 

незаконних грошей учаснику угоди) та 

інші корупційні прояви передбачені 

штрафи в потрійному розмірі хабара 

або тюремне ув’язнення від 15 років 

або за сукупністю, а за обтяжуючих 

обставин – позбавлення волі до 20 

років,  відсутність імунітетів для 

посадових осіб у США. Будь-який 

чиновник, включаючи Президента, 

конгресменів і сенаторів, може бути 

притягнутий до кримінальної 

відповідальності, хоча й у особливому 

порядку, після відсторонення його від 

посади 

Розвинуті всі види сучасного транспорту 

Економіка США базується на приватній 

власності і прагненні до отримання 

прибутку 

Основну роль в економіці США відіграє 

промисловість, 

особливо металургія, машинобудування і 

приладобудування, електронне і 

електротехнічне, нафтове, хімічне, 

автомобільне і авіаційне. Основу 

експортної експансії США складають 

машини і обладнання (на 

частку США припадає близько 20 % 

світового експорту наукоємної 

продукції). 

На оборону в США затрачується більше 

коштів, ніж в інших державах 

США споживають 25 % всієї світової 

енергії  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Росія 

Російську корупцію умовно можна 

розділити на дрібну (низову, 

повсякденне) і велику (вершинну, 

елітарну). Перша висмоктує гроші 

громадян, а друга заковтує величезні 

шматки державної і приватної 

економіки. Разом же вони нещадно 

руйнують правові основи суспільства і 

державну владу. 

На жаль, в КК РФ відсутні широко 

практикуються в нашій країні 

корупційні діяння, такі як: корупційний 

лобізм; корупційний фаворитизм; 

корупційний протекціонізм; 

корупційний непотизм; таємні внески 

на політичні цілі; внески на вибори з 

подальшою розплатою державними 

посадами; проведення приватизації, 

акціонування, заставних аукціонів "у 

вузькому колі"; надання податкових і 

митних пільг; перехід державних 

посадових осіб (відразу після 

відставки) на посаді керівних 

працівників банків і корпорацій; 

корупція за кордоном; суміщення 

державної служби з комерційною 

діяльністю і т.д. Саме ці види корупції 

завдають основна шкода державі, 

Росія — індустріально-аграрна країна. 

Основні галузі промисловості: гірнича, 

нафтова, нафтопереробна, газова, 

металургійна (чорна та кольорова 

металургія), літако-та кораблебудування, 

космічна, машинобудівна, енергетичне 

обладнання, харчова та текстильна. У 

промисловості провідна роль належить 

важкій індустрії. У РФ добувають усі 

види мінерального палива, а також 

більшість видів мінеральної сировини. Є 

три бази чорної металургії 

Росія поділяється на 11 великих 

економічних районів 

Видобуток нафти й газу зосереджений у 

Західному Сибіру, гідроелектростанції, 

кольорова металургія і лісова 

промисловість — у Східному Сибіру. На 

Далекому Сході видобувають золото, 

алмази, він славиться рибою і 

морепродуктами. У Північному районі 

основними галузями є добування 

вугілля, нафти, газу, апатитів, нікелю та 

інших металів, а також заготівля лісу і 

вилов риби 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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суспільству і народу. Але саме вони за 

фактом залишаються поза кримінально-

правового контролю. Хоча про це 

неодноразово говорилося практично на 

всіх конференціях, семінарах і круглих 

столах, присвячених боротьбі з 

корупцією 

Китай 

Розгорнувши великомасштабну 

боротьбу з корупцією 

високопосадовців, у Китаї посилили й 

«полювання на «лисів» – повернення в 

країну тих, хто ховається за кордоном 

із вкраденими грошима 

По інституціональному будівництву в 

сфері боротьби з корупцією є два 

зауваження. Перше: необхідно 

посадити владу в клітку інститутів, а 

друге – «сонячне світло – це кращий 

захід застороги проти корупції». 

Боротьба з корупцією не позначиться 

на економіці. 

Чжоу, до речі, став першим серед 

китайських найвищих посадовців, кого 

обвинуватили в корупції і засудили до 

довічного ув’язнення. 

Така жорстка боротьба з крадіжками і 

нецільовим використанням бюджетних 

коштів, з порушенням партійної 

Економіка КНР — друга після США 

економіка світу. Країна є найбільшою за 

чисельністю населення державою світу 

(понад 1,38 млрд осіб). За прогнозом 

компанії PricewaterhouseCoopers, до 2050 

року Китай стане найбільшою 

економікою світу. 

Головні морські порти: Шанхай, 

Тяньцзінь з Сіньганом, Далянь, 

Гуанчжоу з Хуанпу, Чжаньцзян, 

Ціньхуандао, Ціндао. В країні діють бл. 

500 внутрішніх і 60 міжнародних 

авіаліній. За даними Міжнародного 

Валютного Фонду, 2016: ВВП — $ 

11 218 млрд. Темп зростання ВВП — 

7,8%. ВВП на душу населення — $ 8750. 

Прямі закордонні інвестиції — $ 39 

млрд. Імпорт (г.ч. готова продукція — 

82%, мінеральні ресурси, зокрема нафта) 

— $ 156 млрд (г.ч. Японія — 20%, США 

та Тайвань — по 12%, Південна Корея 

— 10%, Німеччина — 5%). Експорт 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
https://uk.wikipedia.org/wiki/2050
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 
 

56 

дисципліни і корупцією у найвищих 

ешелонах влади, незважаючи на 

посади, не могла, вважають аналітики, 

не позначитися на темпах економічного 

зростання Китаю 

Китай остаточно зробив заявку на те, 

щоб стати провідною світовою 

державою, за п’ять років приходу до 

влади в 2013 році Сі Цзіньпіна 

спецслужби порушили справи проти 

1,5 мільйона китайських чиновників. 

9 січня цього року на Центральному 

телебаченні Китаю в програмі «Фокус-

інтерв’ю» з’являється документальний 

фільм – публічний звіт про результати 

розслідування неймовірних масштабів 

корупції і зловживань владою, які 

чинилися в провінції протягом останніх 

років за принципом «небо високо, а 

імператор далеко» Як наголошують в 

одному з електронних ЗМІ Піднебесної, 

цей документальний фільм був 

політично значущим, «оскільки 

китайське керівництво рідко транслює 

свою брудну білизну 

Після завершення в Пекіні 20 березня 

2018 року 1-ї сесії Всекитайських 

зборів народних представників 13-го 

скликання і схвалення ними низки 

(текстильна сировина, продукція 

електронної і текстильної 

промисловості, машинобудування) — $ 

205 млрд (г.ч. США — 21,5%, Японія — 

16,6%, Гонконг — 18,9%, Німеччина — 

4,0%). Загальний обсяг зовнішньої 

торгівлі КНР в 1997 становив 325 млрд 

дол., в 2000–361 млрд дол. На початку 

XXI ст. спостерігається тенденція до 

зростання імпорту ресурсної продукції, 

помітно збільшився й обсяг імпорту 

продукції машинобудівної й електронної 

промисловості, а також продукції 

високих технологій. 

За обсягом інвестицій на початку XXI ст. 

КНР поступається тільки США. У 2002 

році прямі іноземні інвестиції в Китаї 

склали — 53 млрд дол., що свідчить про 

дуже високу міру довіри інвесторів до 

цієї країни. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
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поправок до Конституції Голова КНР 

отримав ще більші можливості для 

втілення в життя реформ, схвалених 

ЦК Компартії 

По-перше, в Конституції країни знято 

обмеження повноважень глави держави 

двома п’ятирічними термінами. Тобто і 

після того, як у 2023 році закінчиться 

його «президентський» термін, Сі 

Цзіньпіна можуть обрати Головою КНР 

і на третій термін. По-друге, в пакеті 

поправок до Конституції, схвалених 

ВЗНП, велику частину займає розділ, 

що стосується заснування нового 

державного органу боротьби з 

корупцією – Державної наглядової 

комісії (ДНК) 

У Сі Дзіньпіна, як показав час, 

системний підхід в боротьбі з 

корупцією. Вона не обмежується 

виявленням і притягненням до 

відповідальності тих, хто зловживає 

владою, плутає свою кишеню з 

державною чи сприяє в цьому іншим. 

Підвищений інтерес у правоохоронців 

сьогодні до всіх, хто має стосунок до 

розподілу бюджетних коштів. 

Вважають, що головний різновид 

корупції, який вразив Китай, – 
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нецільова витрата грошей, часто у 

формі незаслужених премій 

Особистий приклад подає сам 

Генеральний секретар КПК. У своїх 

ділових поїздках країною товариш Сі 

надає перевагу мікроавтобусам, 

відмовившись від лімузинів. 

в країні розгорнулася масштабна 

кампанія «Небесна мережа». Її головна 

мета – повернути в країну з грошима 

корупціонерів, які втекли за кордон, так 

званих «лисів». За офіційними даними, 

за 1990–2000 роки не менш як 16 тисяч 

чиновників покинули Китай, 

прихопивши із собою краденого на 

загальну суму в 87 мільярдів доларів. 

Тож уже перші результати роботи 

спецслужб вражають. 

Сомалі 

Сомалі по факту не існує як країни 

В країні триває громадянська війна 

Військовий конфлікт щодня забирає 

десятки життів 

Групування «Аш-Шабааб» головна 

проблема безпеки Сомалі які пустили 

корупційні зв*язки в керівництво 

Більшість сомалійских піратів колись 

були звичайними рибаками 

Сомалійське керівницто зацікавлено в 

Є перспективи видобутку заліза, міді, 

урану 

Вдачне географічне положення 

Зруйнована економіка 

Сомалійці об*єднуються у бойові групи 

Немає армії та флоту 

Проблеми з фінансуванням армії 

Миротворча місія Африканського союзу 

AMISOM так і не змогла повністю 

знищити "Аш-Шабааб" Тяжка 

економічна ситуація і секс рабство 

https://lenta.ru/tags/organizations/ash-shabab/
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продовженні війни 

Південний Судан 

Громадянська війна в Південному 

Судані триває з 2013 року, саме тоді в 

країні була здійснена спроба 

державного перевороту. 

Тривіає розпад країни 

конфлікт є боротьбою за владу між 

двома найбільшими етнічними групами 

— дінка, що ними керує чинний 

президент Судану Сальва Кір, та нуер 

— їх представляє його колишній 

заступник, віце-президент Рієк Мачар. 

Представники місій ООН закликають 

розширити гуманітарну допомогу 

Нелегальна торгівля, якій сприяє 

корупція, кидає численні виклики 

безпеці в усіх куточках світу 

Громадянська війна, економічний 

колапс, насильство, продовольча криза 

— Південний Судан переживає складні 

часи, а міжнародні організації називають 

країну однією з найпроблемніших у 

світі. В окремих її частинах оголосили 

голод, це означає що на кожні 10 тисяч 

населення щодня від нестачі їжі вмирає 

дві людини. 

У Південному Судані через посуху, 

військові конфлікти та неврожай у 

продовольчій небезпеці влітку можуть 

опинитися 7 млн населення. Країні не 

вистачає зернових та першочергових 

продуктів харчування 

Військові дії стали причиною того, що 

врожаї, посаджені в тих регіонах, де 

були сутички, не вдалося зібрати 

інфляція в країні вже сягнула за межу 

700% 

Сирія 

Масовий вихід п’яти мільйонів із 

сільської місцевості частково став 

результатом регулярних посух і 

занепаду славнозвісного «плідного 

півмісяця Близького Сходу» 

Башар аль-Ассад розпочав 

непродуманий рух до 

Конфлікт у Сирії привернув увагу до 

довгострокового руйнівного впливу 

корупції і нелегальної торгівлі. 

Ця смертоносна криза , в якій загинуло 

майже 475 тисяч і 14 мільйонів отримали 

поранення і були 

переміщені розпочалась не просто з 

Арабської весни і повстання населення 

http://www.syriahr.com/en/?p=70012
http://www.syriahr.com/en/?p=70012
http://www.syriahr.com/en/?p=70012
http://www.syriahr.com/en/?p=70012


 
 

60 

сільськогосподарського 

самозабезпечення. Коли вода стала 

менш доступною, люди робили глибші 

колодязі в пошуках дедалі менш 

доступного ресурсу 

У середовищі з високим рівнем 

корупції копання колодязів не 

припинилось, бо ті, хто мав гроші на 

хабарі, могли копати глибше. 

Розпочалась нелегальна торгівля 

правами на воду, яка підсилювалась 

корупцією. Але навіть за наявності 

грошей проблема не розв’язувалась до 

кінця. Посуха в колись казковому 

«плідному півмісяці» продовжувалась – 

можливо під впливом кліматичних змін 

– і уся вода, що залишилась, 

знаходилась на такій глибині, що 

копати глибше ставало невигідно. 

Незаконна торгівля в кіберпросторі 

Експорт: $12,66 млрд (2011, оцінка) — 

нафта та нафтопродукти (бл. 40% 

загальної вартості експорту), бавовна, 

одяг, зернові, фосфати, тютюн, м'ясо 

проти авторитарного лідера. Тут скоріше 

було інше важливе джерело 

нестабільності. 

Шейх Газі Рашад Гріміс торкається 

сухого ґрунту у враженому посухою 

регіоні провінції Ракка на сході Сирії, де 

недостатні дощі і нерозумне 

використання земельних і водних 

ресурсів змусили понад півмільйона осіб 

залишити цей регіон – листопад 2010 

року. 

Одна з найбільш урбанізованих країн 

світу 

Триває громадянська війна і руйнація 

Нелегальний бізнес, якому сприяють 

корумповані чиновники, існує сьогодні 

задля транспортування або «торгівлі» 

людьми 

Сучасна нелегальна торгівля в Сирії, в 

якій збігаються численні різноманітні 

елементи незаконної комерції, допомагає 

підтримувати багато дестабілізуючих 

факторів 

Нафту в комерційних кількостях було 

вперше виявлено на північному сході в 

1956 році 

Приріст населення за 60 років складає з 

3,41 до 21,53 млн осіб 

Ємен  Ємен — переважно аграрна країна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD_(%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Громадянська війна в Ємені триває з 

2014 року 

Ємен виконує умови МВФ для 

реалізації програми по оновленню і 

пожвавленню економіки, що привело 

до можливості реструктуризації 

зовнішніх боргів. 

Виробництво електроенергії в країні — 

бл. 1,7 млрд кВт·год на рік (1990). 

Найважливішою культурою, що 

вирощується на низовині Тіхама, є 

бавовник 

Сільське господарство модернізується 

повільно 

Основні зернові культури — сорго, 

просо, пшениця, ячмінь і кукурудза. 

Збільшується виробництво фрукти і 

овочів також вирощують кунжут і фініки 

У кінці 1980-х років в обох частинах 

Ємену почався видобуток нафти і газу 

важливе значення має тваринництво і 

птахівництво. На експорт йде 

шкірсировина 

Венесуела 

Протести у країні тривають від 2013 

року, Ніколас Мадуро продовжив 

будувати соціалістичну країну, 

наслідуючи Уго Чавеса. Поступово він 

розширював свої права, заявляючи, що 

це необхідно для боротьби із корупцією 

та через економічну війну 

Ніколаса Мадуро намагалися 

відправити у відставку, оголошували 

імпічмент. Опозиція постійно воює з 

очільником держави у парламенті, 

однак той має підримку з боку 

Верховного суду, який блокує будь-які 

рішення опозиції. 

В країні є 2 нафтогазоносні провінції 

Експорт нафти 

З початку XXI століття гостра криза 

Триває гіперінфляція валюти 

ВВП сильно падає 

Сільськогосподарські угіддя займають 

24,5% від площі Венесуели, в тому числі 

орна земля займає 3,1%, постійні 

культури вирощуються на 0,8% 

території, пасовища займають 20,6%. 

Зрошення проводиться на 10,55 тисячах 

км. Основні культури: кукурудза, сорго, 

цукрову тростину, рис, банани, овочі, 

кава. 

Виробництво електроенергії складає 

109,3 млрд кВт-годин за 2016 рік В країі 

працює 17 авіакомпаній 

Флот складає 267 суден 

водотоннажністю понад 1000 брутто-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Сильно залежить від імпорту та 

продовольства 

У 2017 році уряд спробував вирішити 

проблему дефіциту м'яса шляхом 

розвитку домашнього кролівництва; 

населенню були безкоштовно роздані 

кролики для розведення; однак з цього 

нічого не вийшло 

реєстрових тонн 

Венесуела стала однією з 

найнебезпечніших країн світу. 

Через нестачу їжі та ліків люди 

отримують спеціальні талони, за якими 

вони можуть придбати певний товар 

лише у визначений день та час 

У країні спостерігається сильний 

дефіцит їжі, дев'ять з 10 венесуельців не 

можуть дозволити собі купити достатню 

кількість їжі 

Міграція, нестача готівки 

Таблиця 2 

 

Як бачимо очевидну різницю між країнами в яких майже немає корупції, та 

в країнах в яких вона глибоко вкорінена в економіку. В високорозвинених країнах 

де рівень життя дуже високий, відповідні високі зарплати, корупції значно менше 

у порівнянні з бідними країнами де триває громадянська війна і більшість 

населення не може дозволити собі купити харчування. 

Тому, для подолання корупції перш за все владі необхіно впроваджувати 

політику соціального розвитку країни, внаслідок чого покращувати свій авторитет 

серед населення. 

На особливу увагу заслуговує досвід антикорупційної політики у пост 

тоталітарних країнах – членах Європейського Союзу, які, за даними міжнародної 

організації Transparency International досягли певних позитивних результатів у 

цьому напрямі. 

В Естонії, зокрема, впроваджена координована співпраця різних відомств 

під патронатом Кримінально-превентивної ради, до складу якої входить близько 

30 представників правоохоронних органів, суду, адвокатури, соціального 

забезпечення та інших державних органів, а також громадськості. Рада координує 
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кримінально-превентивну діяльність у державі, розробляє пропозиції для уряду, 

консультує в питаннях, що стосуються забезпечення правопорядку і 

антикорупційної політики.  

Змістом роботи ради є комплексна боротьба проти корупції та організованої 

злочинності, а головною метою діяльності – попередження злочинів через 

соціальні програми. 

У Румунії антикорупційна політика є науково обґрунтованою. Створено 

Національний центр з вивчення організованої злочинності та корупції, основним 

завданням якого є узагальнення і обробка даних, отриманих від усіх державних 

міністерств. Антикорупційна політика Румунії має два основні напрями: перший – 

корупція у сфері адміністративного керівництва, економіки, фінансів, банківської 

системи; другий – корумповані органи, наділені правами контролю, затвердження 

і “санкціонування” порушень закону, а також порушення у судовій системі. Центр 

є не паралельним чи основним, а допоміжним з точки зору наукового підходу 

механізмом, що сприяє Департаменту по боротьбі з корупцією на урядовому рівні.  

Доцільно і корисно порівняти також антикорупційний досвід країн, які, за 

даними Transparency International, належать до країн з найнижчим рівнем корупції: 

Австралія, Австрія, Великобританія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Канада, 

Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, США, 

Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Найменш корумпованими вважаються Скандинавські країни, зокрема 

Фінляндія. У цій державі головним важелем є насамперед чесна влада. Діє система 

взаємодії влади, громадянського суспільства, традицій і цінностей нації. Ніхто з 

кандидатів на жодну з державних посад не може оголосити себе її гарантом, але 

всі політики зобов’язані служити їй. 

Дуже часто основним чинником корупції називають рівень зарплат 

державних чиновників. У Фінляндії ці зарплати не надмірні, дають змогу жити 

гідно, але не розкішно. Зарплати співробітників фінської державної адміністрації – 

не найвищі серед країн ЄС, менші, ніж у приватному бізнесі. Тому високий рівень 

зарплати держслужбовців – не вирішальний антикорупційний чинник. Важливе 
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значення у Фінляндії мають етика, повага до роботи та негативне ставлення до 

хитрощів, спритності, нечесності. Фіни вважають, що взяти хабара означає 

втратити самоповагу, навіть якщо ніхто не знатиме про це, тому що хабарник 

почуватиметеся залежним від людини, яка підмовила його на нечесний учинок, а 

це суперечить фінській етиці поведінки. Фіни знають, що збагачення своєї сім'ї за 

рахунок інших представників свого народу - це ненависть до свого народу. Так 

чинять тільки виродки. Фіни добре розуміють, що так зване "розпилювання" 

бюджетних (тобто народних) коштів - це ненависть до своїх дітей та онуків, так як 

їм їздити цими дорогами та вчитися в цих школах. Ненавидіти своїх дітей та 

онуків може тільки виродок. Фіни впевнені, що злодій - завжди боягуз. Він живе в 

страху викриття та справедливої відплати. Така людина не може бути вільною. 

Така людина вигнанець з народу. Фіни переконані, що "влаштовувати" своїх дітей 

- це сильно шкодити їм. Якщо людина не змогла досягти усього сама чи хоча б 

законно вступити в спадок, через освіту та свої успіхи - їй буде погано. Закладати 

проблеми на майбутнє своїм дітям може тільки дурень 

У Нідерландах антикорупційна політика включає такі процедурні та 

інституційні заходи: 

– розробка системи моніторингу можливих ніш для виникнення корупційних 

дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за діяльністю 

осіб, що перебувають у цих “зонах ризику”; ретельний відбір кадрів на небезпечні, 

з точки зору виникнення корупції, посади; 

– система покарань за корупційні дії з подальшою забороною працювати в 

державних організаціях, втрата всіх соціальних пільг, які надає державна служба;  

– система заохочувальних заходів (і в матеріальному, і в моральному 

аспекті) до прозорої й ефективної праці; 

– всі матеріали, пов’язані з корупційними діями, якщо вони не зачіпають 

системи національної безпеки, в обов’язковому порядку стають доступними 

громадськості; 

– система освіти для чиновників, що роз’яснює суспільну шкоду корупції і 

можливі наслідки участі в ній; 
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– система державної безпеки типу спеціальної поліції, що володіє значними 

повноваженнями з виявлення випадків корупції; 

– система активної співпраці із засобами масової інформації, які 

оприлюднюють випадки корупції і часто проводять незалежні розслідування. 

Водночас наклепницькі повідомлення призводять до втрати суспільної довіри і 

репутації відповідних джерел інформації, тому співробітники ЗМІ з усією 

відповідальністю підходять до підготовки викривальних матеріалів. 

Корисним із практичної точки зору, на нашу думку, є досвід 

антикорупційної політики Ізраїлю, де, як і в Нідерландах, держава забезпечує 

повний пакет соціальних пільг для чиновників, які за причетності службовця до 

корупційних діянь повністю втрачаються; відбувається активна співпраця держави 

з інститутами громадянського суспільства в питаннях протидії корупції шляхом 

системи дублювання моніторингу можливих корупційних діянь. Моніторинг 

здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами поліції, 

відомством Державного контролера, незалежного від міністерств і державних 

відомств, та громадськими організаціями (Відомства за чистоту уряду). Ці 

організації досліджують можливі джерела корупції, а у випадку їх виявлення 

інформують слідчі органи. Отримана інформація обов’язково доводиться до 

відома громадськості. Розроблена практика антикорупційної освіти для державних 

службовців. В Ізраїлі, завдяки значним соціальним пільгам для чиновників і 

безжалісному покаранню у разі виявлення корупційних діянь, корупція на нижчих 

щаблях управління практично відсутня. 

У Канаді антикорупційні заходи закріплені й у кримінальному, і в 

конституційному праві. Під дію антикорупційного законодавства підпадають усі 

без винятку громадяни, у тому числі урядовці, при цьому хабарництво в 

Кримінальному кодексі країни стоїть на одному рівні з такими злочинами, як 

порушення Конституції та державна зрада, а кримінальну відповідальність несуть 

і ті, хто отримував хабар, і ті, хто його пропонував. Урядовцю загрожує покарання 

шляхом позбавлення волі терміном до 14 років, причому він автоматично 

позбавляється депутатського мандата з дня визнання його провини в суді. 
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Конституційне право Канади містить зведення правил і рекомендацій, що 

стосуються поведінки парламентарів при зіткненні їх політичних і економічних 

інтересів, як результат їх попередньої підприємницької діяльності. З метою 

запобігання злиттю уряду і бізнесу встановлено суворі обмеження для членів 

уряду. 

Досить чітка й ефективна антикорупційна стратегія США. Перш за все слід 

наголосити, що корупція в США − кримінально караний злочин. 

Американське кримінальне законодавство вирізняється особливою 

структурою і однозначністю трактування. Воно складається з федерального 

кримінального законодавства і кримінальних кодексів окремих штатів. І штати, і 

федеральне законодавство в цілому передбачають відповідальність за одні і ті самі 

види посадових злочинів у сфері корупції. 

У США поняття корупції посадовців включає ряд протиправних діянь, 

передбачених переважно в чотирьох розділах:  

1) розділ 11 “Хабарництво, нечесні доходи і зловживання своїм положенням 

публічними посадовцями”; 

2) розділ 93 “посадовці і службовці по найму”; 

3) розділ 41 “Здирство і погрози”; 

4) розділ 29 “Вибори і політична діяльність”.Чітко виписані суб’єкти корупційних 

злочинів: посадовці найвищих органів влади і урядові службовці; посадовці й 

службовці департаментів і їх представництв; будь-які федеральні посадовці й 

службовці; суб’єкти корупційних діянь у сфері виборчого права. 

На особливу увагу заслуговує той факт, що в законодавстві США чітко 

виписано, що суб’єктами хабарництва є не тільки ті, хто одержує хабарі, а й ті, хто 

їх дає. Причому відповідальності за давання хабара підлягає кожний, хто не лише 

дає хабар, а й той, хто, пропонує, обіцяє що-небудь цінне публічному посадовцю 

або кандидату на цю посаду з метою отримати будь-що на свою користь. 

Покаранням як для тих, хто дає, так і для тих, хто одержує хабар, є штраф в сумі 

до 10 000 доларів або (і) позбавлення волі на строк до двох років. 
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Керівну роль у діяльності по боротьбі з організованою злочинністю й 

корупцією відіграє міністерство юстиції, яке розробляє національну політику 

боротьби зі злочинністю у країні та здійснює методичне керівництво цією 

роботою. Головним підрозділом міністерства є Федеральне бюро розслідувань 

(ФБР). Крім нього, до складу міністерства юстиції США входять ще три служби, 

котрі мають безпосередній стосунок до організації боротьби з корупцією й 

організованою злочинністю. Це служба міграції та натуралізації, яка вживає 

заходи із запобігання незаконному ввезенню в країну наркотиків і наркотичних 

засобів; Служба судових виконавців США, або служба маршалів, що здійснює 

захист свідків і членів їхніх сімей під час розслідування справ, пов’язаних з 

організованою злочинністю й корупцією. Служба юридичної допомоги, 

досліджень і статистики координує роботу Національного інституту юстиції, який 

є головною організацією міністерства юстиції у галузі фундаментальних та 

прикладних досліджень проблем злочинності, причин криміногенної поведінки 

особистості та розроблення заходів із її попередження. 

Значну роль в організації боротьби з організованою злочинністю й 

корупцією відіграє міністерство фінансів США, передусім такі його структурні 

підрозділи, як таємна служба, служба внутрішніх доходів, бюро залкоголю, 

тютюну та вогнепальної зброї, слідчий апарат. 

Корисним для України, особливо щодо корупції саме у сфері охорони 

здоров’я в Україні, є досвід США у питаннях корупції при вирішенні кадрових 

питань (адже у сфері охорони здоров’я в Україні це один із поширених видів 

корупційних діянь). Суб’єктом цього злочину в США може бути не тільки 

приватна особа, а й фірма, корпорація. Відповідальність настає і для тих, хто 

платить, і для тих, хто пропонує або обіцяє заплатити за майбутню підтримку чи 

здійснення впливу при призначенні на посаду. 

Особлива увага в антикорупційному законодавстві США приділяється й 

такому виду корупції (яка дуже поширена в Україні), як “конфлікт інтересів”. 

Законодавче закріплення “конфлікту інтересів” покликане гарантувати, щоб 

корисливі інтереси не мали надмірного впливу на прийняття рішень посадовою 
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особою. Окрім наведеного антикорупційного законодавства США, на 

попередження і припинення корупції спрямовані спеціальні закони, що містять 

етичні й дисциплінарні норми, зокрема, Принципи етичної поведінки урядовців і 

службовців 1990 р., закон “Про етику в урядових установах” 1978 р. Крім 

внутрішньої, США активно проводять і міжнародну антикорупційну стратегію, 

основними напрямами якої є: реформування економічної політики, включаючи 

ослаблення державного регулювання; підвищення прозорості адміністративних 

процесів; перебудова діяльності державного апарату в тих країнах, де економіка 

раніше повністю конт ролювалася державою, для скорочення бюрократичних 

структур і послаб лення їхнього впливу на ринкову економіку; реформування 

системи державних фінансів і створення мережі ефективних незалежних 

наглядових установ; реорганізація судової системи; проведення реформи 

комерційного законодавства; антикорупційне виховання громадянського 

суспільства шляхом впровадження програм у галузі освіти і підвищення рівня 

громадянської свідомості, з тим щоб підвищити ступінь впливу громадськості на 

роботу державних органів; посилення впливу незалежних засобів масової 

інформації; реформування діяльності правоохоронних органів з метою 

викорінювання внутрішньої корупції і підвищення пошани до людської гідності. 

У Південній Кореї засновано спеціальну комісію з 15 осіб, яка 

безпосередньо підпорядкована президенту, що діє відповідно до Закону 

Республіки Корея “Про боротьбу з корупцією” і контролює всі питання, пов’язані 

з ходом виконання Програми боротьби з корупцією. Комісія складається з 

видатних політичних діячів, юристів, науковців та лідерів народних рухів. Уряд до 

цієї групи залучив лише одну посадову особу, міністра координації урядової 

політики, який виступає координатором дій уряду і Комісії. До компетенції 

останньої належать: відстеження та викриття проявів корупційної діяльності в 

урядових структурах; звернення до відповідних органів з питань проведення 

розслідування фактів корупції, видання рекомендацій уряду, активна співпраця з 

громадськістю та вивчення громадської думки щодо антикорупційної політики і т. 
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ін. Досвід Південної Кореї – яскравий приклад успішності антикорупційної 

політики – політична воля (не на папері, а в реальних програмах). 

Тут влада справді змогла створити ефективний дієвий, результативний 

механізм боротьби з корупцією. 

Цікавою, на наш погляд, є Сеульська програма протидії корупції з 

використанням сучасних технологій “OPEN”, що діє з 1999 р. Сутність програми 

полягає в тому, що громадяни можуть контролювати через інтернет процес 

розгляду своїх звернень державними чиновниками, що забезпечує прозорість у 

роботі чиновників, дозволяє уникнути тяганини, особливо щодо питань 

ліцензування, акредитації, дозвільних питань тощо, що, у свою чергу, створює 

передумови для викорінення корупції. Програма “OPEN” побудована на таких 

принципах, що є основою всієї Сеульської антикорупційної стратегії: 

1. Доступність. Цю ідею можна розглядати в трьох напрямах: 

– територіально-часовий аспект – громадянин у будь-який час і з будь-якого 

місця має змогу відстежувати через інтернет процес проходження поданих ними 

прохань в адміністрації; 

– інформаційний аспект – громадяни можуть одержати будь-яку 

інформацію, стосовно сфер, які торкаються їхніх прав; 

– оперативно-функціональний аспект – зручність користування цією 

програмою полегшує процедуру здійснення контролю за якістю роботи владних 

структур і дає змогу швидко реагувати на виявлені порушення. 

2. Прозорість. Це положення має на увазі, по-перше, забезпечення 

програмою “OPEN” відкритої системи спостереження; по-друге − чіткість 

процедурних моментів у діяльності адміністрації: доступ у реальному часі до 

інформації, що стосується деталей процедури розглядузаяв громадян, ухвалення 

рішення про задоволення прохання; можливість перегляду документів, 

відстежування термінів розгляду. 

Основним завданням системи контролю є попередження корупційних діянь 

шляхом: 
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– забезпечення соціального контролю громадськістю, шляхом надання їй 

необхідної інформації в тій чи іншій сфері; 

– встановлення прозорості; 

– уникнення особистого спілкування чиновників і громадян як передумови 

корупції. Вільний доступ до інформації про стан справи виключає необхідність 

особистих контактів з чиновниками і, таким чином, мінімізує можливості для 

пропозиції або вимагання хабарів з метою прискорення вирішення питання.  

Таким чином, метою “OPEN” є викорінювання корупції як суспільно 

шкідливого явища, що підриває основи державності, і відновлення довіри 

громадян до державної адміністрації. Система “OPEN” – це лише складова 

комплексної Сеульскої стратегії боротьби з корупцією, яка в країні здійснюється 

за такими основними напрямками: 

1) превентивні заходи; 

2) репресивні заходи; 

3) прозорість діяльності, яку саме забезпечує програма “OPEN”; 

4) тісна співпраця між приватними особами і державними службами. 

У сукупності ці заходи якісно доповнюють один одного, підтримують 

взаємну дієвість і забезпечують ефективність усієї антикорупційної системи 

Південної Кореї. 

У ФРН створена і діє незалежна від гілок влади служба Омбудсмена. 

Саме до неї звертається більшість громадян у разі прояву корупції. Після 

короткої перевірки матеріали передають прокурору для офіційного розслідування. 

У цій країні діють високопрофесійні й високооплачувані правоохоронні органи. 

Сприяє обмеженню корупції і висока повага на селення до закону, правопорядку 

тощо. 

У Франції велику роль у протидії корупції відіграють засоби масової 

інформації. Фактично кожен крок влади перебуває під їхнім контролем. Нехтувати 

повідомленнями ЗМІ не можна. У цій країні міністрів, а також депутатів внесено 

до особливого списку. Перед вступом на посаду всі повинні подати звіт про 

матеріальний стан, свій і родичів. Ідеться про нерухомість, цінні папери, акції, 
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банківські рахунки тощо. Ці дані ретельно перевіряє спеціальна держкомісія. 

Якщо вона визнає документи державного діяча недостатніми, до нього можуть 

застосувати найсу воріші санкції, депутатський імунітет буде знято, а міністра 

відправлять до суду. 

У Великобританії під час призначення на міністерський пост кожен 

претендент зобов’язаний надати докладний список своїх фінансових інтересів. 

Необхідно вказати компанії, де розміщено інвестиції, належнуйому власність. Слід 

подати такі само дані на дружину і дорослих дітей. 

Після ретельної перевірки претендента запрошують до спеціального 

комітету, де йому можуть порадити відмовитися від співпраці з тією чи іншою 

компанією, запропонувати перекласти заощадження в інші фонди чи банки. Такі 

“поради” обов’яз кові для виконання. 

Для високопосадовців розроблено та затверджено спеціальний статут, що 

детально обумовлює не лише фінансові та бізнес-обов’язки, а й принципи 

ставлення до роботи. Порушення статуту призводить не лише до негайного 

звільнення, а й до втрати державної пенсії та пільг.  

Тобто чиновник утрачає непогану зарплату, яка в керівників департаментів 

міністерств, наприклад, може досягти 120–140 тис. дол. США на рік, а в міністра – 

в півтора раза більше. 

Заслуговує на увагу досвід боротьби з корупцією в Італії, 

найкорумпованішій державі в 50–70-х роках ХХ ст. Корупція та мафія в ній 

зазнали відчутних і матеріальних, і людських втрат. Насамперед була створена 

належна правова база. 1993 р. під тиском громадськості було прийнято закон “Про 

угруповання мафіозного типу”, який запровадив сувору відповідальність за участь 

у злочинній організації. Італія є однією з небагатьох країн, що відмовилися 

визнавати необхідність розсуду в розслідуванні. У країні встановлено 

верховенство обов’язкового провадження в усіх справах. Нерозслідування злочину 

є злочинним саме по собі. Сукупність цих чинників була вирішальною в подоланні 

корупції. Саме тому політики не змогли заблокувати суддівські розслідування, 

навіть коли розслідування торкалося інтересів вищих урядовців. 
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Однак боротися з корупцією, лише посилюючи покарання, як зазначає А. 

Уткін, – марно. Яскравий приклад – Китай, де є навіть смертна кара. Це питання 

політичної волі, здорового глузду і виховання громадської думки. Треба 

стимулювати чесну поведінку чиновника і суспільне неприйняття корупції. 

Зокрема, існують так звані сінгапурська і шведська моделі. У момент 

здобуття незалежності в 1965 р. Сінгапур був країною з дуже високим рівнем 

корупції. Тактика її зниження йшла по вертикалі. Регламентували дії чиновників, 

спростили процедури, стали суворо стежити за дотриманням етичних стандартів. 

Центром боротьби з корупцією стало автономне Бюро з розслідування випадків 

корупції, до якого громадяни можуть звертатися зі скаргами на держслужбовців і 

вимагати відшкодування збитків. 

Одночасно було посилено законодавство, укріплено судову систему. Суддям 

крім привілейованого статусу дали і високі оклади. Були введені жорсткі 

економічні санкції за хабарі або відмову від участі в антикоруп ційних 

розслідуваннях. Провели і неординарні акції, аж до звільнення всіх співробітників 

митниці та інших держслужб. Сьогодні Сінгапур посідає лідируюче місце в світі 

за відсутністю корупції, економічною свободою та розвитком. Боротьба з 

корупцією тут почалася з різкого підвищення зарплати чиновникам. Міністрам і 

суддям установили високу, зарплату – до 100 тис. дол. США на місяць! Ні 

охорони, ні персональних автомобілів вони не мають. Поліцейські й чиновники 

нижчого рівня одержали таку зарплату, за якої не виникає спокуси взяти хабара. 

Фактично весь державний апарат, чиновники всіх рівнів стали боятися не так 

тюрми, як утрати роботи! Був задіяний ще один антикорупційний механізм. З 

метою викриття “лівих” доходів чиновника створили “Бюро з розслідування 

корупції”. Його агенти перевіряють рахунки, майно, бізнесові операції не лише 

чиновників, а й членів їхніх сімей. У результаті жоден чиновник не ризикне 

задекларувати менше активів або майна, ніж має насправді. Така декларація 

негайно стає предметом перевірки. 

І найголовніший важіль: у Сінгапурі за хабарництво відбирають майно й 

кошти. Стати чиновником у цій країні – велика честь. Вирішуються всі 
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матеріальні та соціальні проблеми чиновника та його сім’ї на багато років уперед. 

Однак і розплата за хабар буде вкрай суворою. Це не тільки великий тюремний 

термін, а й ганьба, яка буде переслідувати родину. 

Мало хто наважиться на таке піти. У Сінгапурі відома історія, коли родич 

прем’єр-міністра Лі Куан Ю попався на хабарі. Вся країна спостерігала за 

реакцією батька сінгапурських реформ. Коли стало ясно, що поблажливості не 

буде, що закон один для всіх, винний, бажаючи уникнути ганьби, наклав на себе 

руки. 

Основні принципи антикорупційної політики Сінгапуру, надзвичайно 

актуальні й для України: 

1. При виявленні факту корупційних дій відповідальність несе і посадова 

особа, що приймає хабар, і особа, котра його пропонує. 

2. Чітке дотримання принципу відповідальності: відповідальність за 

корупційні діяння несуть як в адміністративному, так і в кримінальному порядку. 

Розвинуте громадянське суспільство, суспільний осуд – невід’ємна частина 

процесу покарання. 

3. Чітке розмежування державних обов’язків і особистих інтересів. 

4. Зміцнення верховенства закону за рахунок співпраці Бюро, що розслідує 

випадки корупції, і судових органів, котрі вирішують, яким буде покарання. 

Громадськість повинна бути упевнена, що Бюро діє ефективно і законно.  

5. Максимальне виключення корупції шляхом встановлення чітких методів 

роботи і ухвалення рішень владними структурами. 

6. Політичні лідери повинні подавати особисті приклади бездоганної 

поведінки на найвищому рівні, щоб підтримувати свій моральний авторитет, 

необхідний для боротьби з корупцією. Отже, непідкупність повинна бути 

ключовим критерієм, основною метою політичних лідерів. 

7. Визначальним чинником при призначенні посадовців повинне бути 

гарантоване визнання особистих і професійних заслуг, а не зв’язки або спільні 

політичні погляди. Використання сімейних зв’яз ків підриває довіру до державної 
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служби, до її ефективності та неупередженості, а визнання заслуг гарантує, що на 

відповідний пост буде призначений кваліфікований фахівець. 

8. Гідна оплата праці державних службовців, що зменшує стимул до 

здійснення корумпованих дій. У Сінгапурі міністрам і вищим посадовим особам 

платять згідно з формулою, прив’язаною до середньої заробітної плати, осіб, які 

успішно працюють у приватному секторі (адвокатів, банкірів). 

9. Захист осіб-інформаторів, що повідомляють про випадки корупції. 

10. Ліквідація зайвих адміністративних бар’єрів. Зокрема мінімізація 

кількості необхідних документів для підписів. 

11. Обов’язковий щорічний контрольований звіт державних посадовців про 

джерела їхніх доходів і витрат. Прокурор має право перевіряти будь-які 

банківські, акціонерні й розрахункові рахунки осіб, підозрюваних у порушенні 

Акту про запобігання корупції. 

Сінгапуру вдалося здійснити контроль за незадовільною грошовою 

політикою за рахунок жорстких правил − суворі обмеження витрат на виборчі 

кампанії, дозвіл здійснювати пожертвування тільки на користь політичних партій, 

а не окремих міністрів або членів парламенту, оскільки не можна дозволити таким 

чином купувати вплив з метою зміни політики уряду. 

“Влада – корупція – гроші” − цілком зрозумілий логічний ланцюжок. 

Спеціальна антикорупційна програма була розгорнута в міністерстві фінансів 

Сінгапуру з липня 1973 р. Вона включала, зокрема: 

– удосконалення процедур взаємодії з громадянами і організаціями з метою 

виключення тяганини; 

– забезпечення прозорості контролю “знизу догори” і “згори донизу”; 

– введення ротації чиновників для уникнення формування стійких 

корупційних зв’язків; 

– здійснення непередбачених перевірок; 

– забезпечення режиму конфіденційності для запобігання просочуванням 

важливої інформації, якою можна скористатися в корупційних цілях;  
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– запровадження процедури перегляду комплексу антикорупційних заходів 

кожні 3–5 років. 

Ввівши в дію на початку 70-х років цю програму в міністерстві фінансів, 

Сінгапур досяг вражаючих успіхів. Це відбулося завдяки правильному 

визначенню пріоритетних напрямів програми: прозорість діяльності органів влади, 

взаємодія пересічних громадян і контролюючих організацій, подолання низової 

корупції. 

Швеція до середини XIX ст. також вважалася країною, наскрізь ураженою 

корупцією. Але там пішли по шляху повної модернізації країни. 

Було здійснено комплекс заходів, які виключали б меркантильні міркування 

у чиновників. Державне регулювання ґрунтувалося на стимулах – через податки, 

пільги і субсидії, а не на заборонах і дозволах. Для громадян був відкритий доступ 

до внутрішніх державних документів, а головне – створена незалежна й ефективна 

система правосуддя. 

Одночасно шведський парламент і уряд встановили високі етичні стандарти 

для чиновників і стали домагатися їх виконання. Лише через декілька років 

чесність стала престижною нормою серед бюрократії. 

Зарплати чиновників спочатку перевищували заробітки робітників у 12–15 

разів, проте з часом ця різниця знизилася до двократної. Сьогодні у Швеції один з 

найнижчих рівнів корупції у світі. 

У Швеції особливу роль у протидії корупції відіграє Омбудсмен – служба, 

передбачена Конституцією чи іншим законодавчим актом, яку очолює незалежна 

публічна особа високого рангу і розглядає скарги громадян на дії державних 

органів, їхніх службовців та інших посадо вих осіб; уповноважена проводити 

службове розслідування, рекомендувати коригувальні дії і подавати доповіді 

вищим керівникам держави. Тут діє декілька таких інститутів: із нагляду за 

судами, прокуратурою й поліцією; із соціальних питань – освіти, охорони 

здоров’я, податків, транспорту. Є Омбудсмен у справах споживачів і окремо у 

справах економічної свободи. Фактично всі сфери життя суспільства охоплені 

контролем і населення розв’язує свої проблеми саме через Омбудсмена. Не менш 
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важливе антикорупційне значення у цій соціально-правовій державі відіграють 

механізми з максимального обмеження розшарування доходів різних верств 

населення. Співвідношення найнижчих і найвищих заробітних плат становить 1:4! 

Оскільки корупція є системним явищем, то і боротьба з нею повинна мати 

системний характер. Серед основних заходів з реалізації антикорупційної політики 

слід назвати: розробку і реалізацію міських і муніципальних антикорупційних 

програм; антикорупційну експертизу правових актів та їх проектів; антикорупційні 

моніторинг, освіту і пропаганду, а також антикорупційні заходи в рамках 

реалізації законодавства про державну службу. Крім того, в наш час боротьба з 

корупцією може вестися в різних, часом несподіваних формах, якими нехтувати не 

слід. Наприклад, нині в Російській Федерації при прийнятті та оформленні 

багатьох документів усе активніше застосовується система “Одного вікна”. У ній – 

не тільки зручність для громадян, а й значний антикорупційний потенціал: 

відвідувач відокремлений від виконавця, він не знає, хто конкретно вирішує його 

питання. Людина просто віддає документи і через певний час отримує результат. 

Рішення не абсолютне, але досить дієве.  

Показовим у плані досвіду для України є доручення президента РФ 

розробити національний план протидії корупції з трьох розділів.  

1. Закони перевірять на корупційність (необхідно впритул зайнятися 

модернізацією законодавства, щоб ліквідувати прогалини і невизначеності в 

законодавстві в цій сфері). Розробляються процедури антикорупційної експертизи 

законопроектів. За задумом, фахівці повинні оцінювати, які лазівки для 

нечистоплотних чиновників може відкрити та чи інша новація, кому закон буде 

вигідний, а у кого життя ускладниться, і взагалі як всі благі побажання 

працюватимуть у житті. Дотепер подібні речі законодавці не прораховували, в 

результаті чого хороші ідеї призводили до сумнівних результатів. Громадянам 

доводилося більше оббивати пороги, стояти в чергах та платити хабарі. Крім того, 

вже створені центри моніторингу законів, які вивчають всі закони та нормативні 

акти країни. Експерти шукають, де закони дублюються, де розпливчасті, а де 
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суперечать один одному, тому що розпливчасті формулювання і протиріччя 

сприяють корупції. 

2. Чиновника підведуть під регламент. (За другою складовою 

антикорупційного плану, по суті, йдеться про ліквідацію умов для корупції. Слід 

домогтися прозорості державних процедур, пов’язаних з державними підрядами, 

тендерами, створення в цілому більш сприятливого ділового середовища). Для 

чиновників всіх відомств будуть введені спеціальні адміністративні регламенти. У 

бюрократа не повинно бути, умовно кажучи, свободи польоту, на кшталт хочу – 

поставлю підпис, хочу – ні, тому що саме в таких умовах виникає спокуса 

посприяти рідній, або щедрій людині.  

Приміром, одним із прибуткових місць для чиновників є видача дозволів і 

ліцензій, оформлення погоджень. Часто громадянам, особливо бізнесменам, 

пропонують за потрібний папірець укласти договір на “обслуговування” або 

“підготовку документів”, перерахувати “благодійний внесок”, оформити на роботу 

“потрібну” людину. А все тому, що часом в повноваженнях начальника записано: 

“має право” або “може”. Але може – ще не зобов’язаний, вважають багато 

чиновників. За задумом, адміністративні регламенти унеможливлять довільні 

рішення. Взагалі спілкування громадянина з бюрократом повинно зводитися до 

мінімуму, а краще відбуватися заочно. Наприклад, надіслав листом заявку – у 

відповідь отримав потрібну довідку. Такі процедури теж будуть розширюватися. 

Ще розробляються типові схеми оцінки ефективності влади. За ним можна буде 

зрозуміти, добре чи погано працює те чи інше відомство, адміністрація, установа, 

чи допомагає жити людям, чи створює зайві бар’єри.  

3. Непідкупність потребує пропаганди. На думку президента РФ, проблема в 

тому, що не тільки недбайливі чиновники, а й багато громадян не вважають 

корупцію абсолютним злом. Тому доведеться щось змінити не тільки в законах, а 

й у психології. Слід створити антикорупційний стандарт поведінки. Адже в 

країнах з високою правовою культурою хабарів не беруть не тільки тому, що 

бояться, а й тому, що це невигідно: це руйнує кар’єру до кінця. І це, може бути, 

самий сильний стимул. Держава має намір зайнятися правовим просвітництвом 
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громадян. Це дов гострокова робота, і її ефект, швидше за все, буде помітний не 

відразу.  

Але найбільшу користь вона принесе тільки в тому випадку, якщо (коли) 

спрацюють перші два пункти програми. Кампанія по боротьбі з корупцією, 

розпочата президентом РФ, набирає обертів. Всі міністерства і відомства видають 

усілякі програми, рекомендації та правила виявлення серед чиновників-

перевертнів та корупціонерів. Не стала винятком і Федеральна податкова служба 

Росії. У перелік корупційних дій, яким планують протистояти податкові органи, 

включе но зловживання службовим становищем, давання і одержання хабара, 

комерційний підкуп, а також будь-яке незаконне використання працівником 

податкового органу посадового становища з метою отримання вигоди (гроші, 

майно та ін.) як для себе, так і в інтересах третіх осіб.  

Під особливий контроль потраплять у першу чергу співробітники, які 

безпосередньо контактують з платниками податків. Ті, що приймають звітність, 

проводять податкові перевірки, здійснюють облік і реєстрацію платників податків, 

а також ті, хто контролює державні закупівлі або видає ліцензії та дозволи, 

відповідає за зберігання та розподіл матеріально-технічних ресурсів.  

До ознак корупційної поведінки віднесені порушення податківцями вимог 

нормативних документів, що регламентують питання організації, планування та 

проведення заходів, передбачених посадовими обов’язками, а також бездіяльності 

у випадках, що потребують прийняття ріень відповідно до посадових обов’я зків. 

По суті, будь-яке порушення правил проведення податкових перевірок або 

несвоєчасне оформлення документів податкового контролю тепер може бути 

визнано корупцією.  

Особливо слід виділити заходи, спрямовані на створення системи стимулів 

до антикорупційної поведінки. Як більш конкретні пропозиції можна, як 

видається, назвати такі. 

1. Удосконалення заходів юридичної відповідальності, включаючи введення 

більш ефективних видів покарань, таких як короткочасна, тривала або довічна 

дискваліфікація посадових осіб за судовим рішенням, збільшення розмірів 
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адміністративних штрафів, інтенсифікація застосування штрафу як основного і 

додаткового кримінального покарання. 

2. Законодавче закріплення і активне використання обмежувальних санкцій, 

пов’язаних із частковою або повною втратою соціальних пільг і привілеїв 

(заборона на преміювання, виплату допомог, позбавлення відсоткових надбавок до 

зарплати за вислугу років або класний чин, обмеження в користуванні службовим 

транспортом і т. ін.), накладанням додаткових обов’язків (частіше декларувати 

доходи, проходити позачергове тестування, позапланову атестацію, випробування 

на поліграфі та ін.) 

3. Посадовим особам органів державної влади слід зобов’язати здійснювати 

особистий прийом громадян, працювати з їх скаргами та заявами. Рекомендувати 

цим особам відмовитися від суто кабінетного стилю роботи, практикувати “вихід у 

народ”, а також відрядження до підвідомчих органів з метою перевірки діяльності 

та надання практичної допомоги.  

4. Внести істотні корективи в правове регулювання та організацію кадрової 

роботи, використовуючи при доборі претендентів на державні посади ефективні 

способи об’єктивної оцінки претендентів, що включають: тестування; 

випробування на детекторі брехні (поліграфі); вивчення громадської думки про 

кандидата на посаду; його іміджеві характеристики. 

5. Слід пропагувати і заохочувати пильність, відповідальне ставлення до 

виконання службового обов’язку не тільки при виконанні посадових обов’язків, а 

й поза службою. Вирішенню цієї проблеми будуть сприя ти максимально 

допустима відкритість держслужби для контролю з боку громадянського 

суспільства, а також використання інших демократичних форм роботи.  

Для України цікавий і досвід Грузії, найкорумпованішої за часів СРСР 

союзної республіки. Тут головну роль, як це й потрібно, відіграла тверда 

політична воля керівництва країни, насамперед її президента. Було вжито такі 

заходи.  
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– перш за все сформовано нову політичну еліту, не “забруднену” 

корупційними зв’язками, переважно молоду, високоосвічену, із знанням іноземних 

мов;  

– проведено реформу контрольних органів, здійснено всі можливі дії, в тому 

числі репресивні, стосовно тих, хто паразитував на бізнесі. Всі зайві структури 

було ліквідовано, зокрема санепідемстанцію;  

– здійснено тотальну чистку державного апарату, який скорочено в 20 разів, 

а зарплати підвищено в 15 разів – з 30 до 400 дол. США;  

– проведено кардинальну чистку правоохоронних органів. В один день було 

звільнено 14 тис. працівників і сформовано новий корпус правоохоронців, менший 

за чисельністю, але значно кращий за якістю, водночас істотно підвищено 

заробітну плату. Такі самі заходи вжито в судах і органах прокуратури;  

– за ґратами опинилися 214 “злодіїв у законі”, решта терміново залишили 

Грузію й оселилися в Росії, Україні;  

– жорсткі антикорупційні заходи супроводжувалися реформами в 

економічній і соціальній сферах. Удалося серйозно потіснити корупцію в 

колишніх країнах так званої народної демократії – Польщі, Словаччині, Чехії. 

Особливий інтерес становить досвід Польщі. Тут не побоялися вдатися до крайніх 

заходів протидії корупції, які формально межують із порушенням прав людини. 

Створено незалежну від гілок влади структуру – Центральне антикорупційне бюро 

(ЦАБ), відмінність якого від схожих структур полягає в тому, що робота бюро 

побудована на відвертій провокації злочину.  

Грандіозну кампанію по боротьбі з корупцією розгорнула Норвегія. Зокрема 

норвежці взялися допомогти країнам, що розвиваються, у протистоянні 

хабарництву та розкраданню на державному рівні. Свою ініціативу норвежці 

розвивають одразу за трьома напрямами: “нульова терпимість” до корупції на 

місцях; допомога в боротьбі з цим злом країнам, щрозвиваються; постійний 

контроль за гуманітарною та іншої допомогою з боку світової спільноти. Багата 

нафтою скандинавська держава з населенням 4,6 млн чоловік пишається тим, що є 

найщедрішим іноземним дарувальником у світі з розрахунку на одну особу. 
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Норвегія жертвує на допомогу бідним країнам майже 1 % валового національного 

продукту. Показовим є досвід протидії корупції у Гонконзі, а саме створення 

Незалежної антикорупційної комісії (НАК) (Independent Commission Against 

Corruption). Виникнення цього органу було викликане істотним загостренням 

становища зі злочинністю і корупцією, а також неефективністю законодавства. 
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2.2 Нормативно-правові аспекти протидії корупції в Україні 

Аналізуючи стан політичної системи України на сучасному етапі, можна 

сказати, що здійснюється перехід від авторитарно-тоталітарного суспільного 

устрою до демократичної правової держави  

Україна завершила початковий етап перехідного періоду – проголошення 

незалежності, визнання світовою спільнотою та набуття атрибутів держави і 

перейшла до етапу розвитку демократичних процесів. Але реалії політичного 

життя показують невизначеність щодо ключових питань розвитку нашої держави.  

Найбільша помилка влади в перші роки незалежності, як вважають 

більшість дослідників, полягала в тому, що в основу економічних реформ був 

закладений принцип пріоритету приватних інтересів. Це порушило рівновагу між 

суспільними та приватними інтересами не тільки в економічній, а й у політичній, 

соціальній, правовій та ідеологічній сферах. Декілька років країна розвивалася в 

ейфорії лібералізму, який передбачає обмежене втручання держави в усі сфери 

життя. Внаслідок цього більшість населення України існує на межі бідності, а 

незначний його прошарок став надто багатим за рахунок перерозподілу колишньої 

колективної власності. Такий рівень диференціації доходів різних соціальних груп 

відповідає рівню, який був у країнах Заходу в останній третині XIX ст. і давно вже 

перевищив критично допустимий рівень суспільної стабільності. Надії на 

формування середнього класу, який би став гарантом та основою стабільної 

політичної системи, не справдилися. Не сприяє покращанню ситуації в державі 

наявність великої кількості політичних партій і розпорошеність суспільства. Тим 

більше, що переважна їх кількість не масові, а кадрові, і створюються або перед 

виборними кампаніями, або для захисту інтересів окремих груп та кланів.  

Було б доцільно, якби у нас, як в інших цивілізованих країнах, існувало дві – 

три партії, а не 198 чи більше. Одна партія – консервативна, друга –прогресивна 

(демократична, ліберальна, соціалістична), а з метою запобігання відхиленням 

“правого” і “лівого” спрямування діяв би “страхувальний” блок партій 

центристської орієнтації. З іншої точки зору процес формування партій повинен 

іти еволюційним шляхом і заслуговує на увагу думка професора В. Князєва про те, 
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що не треба штучно формувати багатопартійність, історія та успішні соціально-

економічні реформи все розставлять на свої місця.  

Важливим компонентом політичної системи є політична культура 

суспільства. Політична культура – це одна з підсистем загальної культури 

суспільства, тому на її формування впливають інші складові цієї системи, а саме: 

економічні, правові, управлінські, моральні, етнонаціональні, релігійні. При цьому 

на неї діє низка інших факторів.  

Відповідно до досліджень науковців, можна виділити найважливіші:  

– історичний і політичний досвід суспільства, який залежить від 

етноконфесійного складу населення, своєрідності природних умов регіону і 

традиційних міжнародних зв’язків регіону;  

– політична система суспільства, її інститути, взаємозв’язки між ними та 

громадянами;  

– соціальна структура суспільства, наявність великих соціальних груп і 

класів, суперечності між ними;  

– особливості політичної діяльності соціальних груп і представництва ними 

своїх суспільних інтересів, а також рівень опо зиції їм;  

– рівень відчуження громадян від влади, який завжди присутній, незалежно 

від рівня демократичності суспільства;  

– народний світогляд, релігійні переконання, менталітет.  

Єдність політичної культури суспільства – важлива складова стабільності 

суспільства. За такої умови в суспільстві може бути досягнуто єдине розуміння і 

домовленість щодо стратегії його розвитку, громадяни будуть добровільно 

дотримуватися “правил гри”, політичні інститути – ефективно функціонувати. 

Там, де спільна політична культура відсутня, усі демократичні перетворення, 

лібералізація неминуче призводять не просто до централізації, а до ослаблення 

політичних інститутів, руйнації політичної системи, виникнення осередків різних 

чвар та конфліктів.  

Нинішня політична система за умов соціально-економічної стагнаціїі браку 

позитивних зрушень виявилася неефективною для виходу країни з кризи. 
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Вичерпується мобілізаційний потенціал “рятівної демократії”. Тому на порядок 

денний висувається вимога переходу від “керованої демократії” до перманентного 

демократичного режиму правління. Це і є сутністю третього етапу становлення 

політичної системи в Україні.  

Серйозною помилкою української політичної думки є неувага до 

формування гуманістичної політики і, зокрема, ідеологічно-інформаційного 

забезпечення державотворчого процесу і реформаторського курсу. Це повною 

мірою стосується проблем боротьби з корупцією та формування концептуальних 

засад антикорупційної політики.  

Якщо взяти сферу інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби з 

корупцією, то названа Концепція передбачала створення цілої системи 

інформування населення і суб’єктів боротьби з корупцією про стан, динаміку і 

потреби протидії корупції в Україні. Зовсім інша ситуація спостерігається у сфері 

ідеологічного забезпечення як у цілому державотворчого процесу, так і протидії 

корупції. Відсутність ідеології, на основі якої кожен громадянин і державний 

службовець знав би контури майбутньої держави, дестабілізуюче діє на 

суспільство, породжує його розкол, що на думку Є. Марчука та інших авторів, 

опосередковано сприяє корумпованості влади. Положення ст. 1 Конституції 

України про те, що “Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава”, зовсім не знімає з порядку денного питання про розробку 

ідеологічних основ розвитку держави, визначення її національної ідеї. 

Український дослідник М. Мельник, аналізуючи фактори корупції в Україні, 

торкнувся ідеологічних аспектів цієї проблеми. Але він акцентував увагу лише на 

проблемі формування ідеології державної служби.  

Отже, ми бачимо потребу у новій ідеології, яка би виступила потужним 

фактором консолідації українського суспільства. На думку багатьох вчених, це і є 

центральною проблемою української ідеології – консолідація нації, пошук 

спільного для всіх громадян принципу життєдіяльності, економічних, соціальних, 

політичних і духовних засад співпраці кожного з усіма задля загального прогресу. 
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Ключовим елементом ідеологічної системи державотворення України має 

стати українська національна ідея. Вона є збуджуючим ферментом оновлення 

суспільства, соціального процесу боротьби за збереження своєї етнічної 

самобутності. Вона досягає довершеності тоді, коли на її основі нація здатна 

усвідомити свою політичну мету та побудувати суверенну, демократичну, 

національну державу.  

Тож якою повинна бути національна ідея? Звичайно, якщо не замикатись у 

вузьких рамках націоналізму, то можна стверджувати, що за змістом вона має бути 

інтегративною. Нам належить синтезувати кращі досягнення іноземної суспільно-

політичної думки з вітчизняними теоріями, урахувати як свій історичний досвід, 

так і досвід інших народів у справі націотворення. Демократичні перетворення, які 

відбуваються в нашому суспільстві, потребують демократизації і самої концепції 

національної ідеї, її подальшого розвитку і трансформації до потреб сьогодення. 

На думку професора М. Пірен, демократизація сучасної української ідеї повинна 

передбачати: підвищення її конструктивної ролі щодо запобігання та нейтралізації 

міжетнічних конфліктів з тим, щоб формувати суспільну атмосферу на засадах 

довіри етнополітичних суб’єктів один до одного; створення умов для ефективного 

розвитку поліетнічного простору України; впровадження політичного плюралізму, 

поваги, толерантності до всіх етнічних груп у країні; перегляд державно-

громадянського ставлення до націоналізму в контексті критичного підходу до 

нього замість його виправдання чи осуду; уведення в коло національних інтересів 

потреб інноваційного пошуку в системі державотворення тощо.  

Крім того, у системі принципів української національної ідеї важливу роль 

повинен відігравати патріотизм. Він має стати невід’ємною складовою свідомості 

кожного громадянина багатонаціональної Української держави незалежно від 

етнічного походження. З приводу актуальними є слова Дж. Кеннеді, звернені до 

співвітчизників: “Перш ніж запитати, що зробила для тебе твоя країна, запитай 

себе, що ти зробив для неї”. Щоб національна ідея стала реальною справою, вона 

повинна вміщувати процес психологічного хотіння бути достойною нацією, окрім 

складових політики та економіки державотворення, але так само нема нації, коли 
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це хотіння не реалізується в матеріальних формах держави. Враховуючи 

викладене, на нашу думку, саме цього і недостатньо в сучасному українському 

суспільстві. Цей психологічний фактор об’єднує три нерозривних складові 

соціальних передумов (політичну, ідеологічнута морально-психологічну) корупції 

і показує їх взаємовплив. Численні поразки українського народу в історичному 

минулому у здобутті незалежності і побудови власної держави наклали відбиток 

на його політичнуі правову правосвідомість. Байдужість до загальнонаціональних 

інтересів більшості населення України стала серйозною перешкодою для 

залучення його у політичний процес і консолідації нації навколо національної ідеї. 

Якщо проаналізувати причини, то крім історичних можна назвати:  

– економічні проблеми, що поставили велику кількість населення за межу 

бідності;  

– ідеологічний вакуум, якого немає в жодній цивілізованій країні світу;  

– відсутність програми патріотичного виховання;  

– політична незрілість еліти, корупція серед урядовців;  

– низька духовна культура більшості людей, критиканство і недооцінювання 

певних позитивних зрушень у суспільстві.  

З урахуванням умов які склалися, керівництву держави необхідно звернути 

увагу на розробку інформаційно-культурних програм, які б популяризували та 

утверджували основні цінності громадянського суспільства, прищеплювали 

основи національної ідеї. І це, на наш погляд, необхідно зробити найближчим 

часом, бо наш інформаційний простір є відкритим і незахищеним. XXІ століття – 

час виникнення і розвитку глобальних інформаційних систем та новітніх 

технологій: інтенсивно проходить подальший розвиток комп'ютерної мережі 

Інтернет, набирають прискорення процеси глобалізації усіх сфер суспільного 

життя. Такий духовно-культурний імперіалізм через “масову культуру” вже 

нав’язує свої правила гри та культурні цінності – культ грошей, насильство, секс, 

наркоманію, релігійну експансію. Це надто небезпечно для несталої української 

демократії. Щоб забезпечити політичний, економічний та інформаційний 

суверенітет, нам необхідно більше звертатись як до своїх історичних витоків, так і 
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до самобутньої народної культури. Вважаємо, що досвід Франції може допомогти 

у вирішенні цієї проблеми.  

На думку експертів, причинами виникнення корупції в Україні є:  

– нерівномірність розвитку ринкового господарства. Під час посилення 

кризового стану економіки такі негативні явища, як інфляція, безробіття тощо, 

стають сприятливими умовами для збільшення обсягів тіньової економіки. Тобто 

за таких умов зменшується ефективність регулюючої ролі держави, що призводить 

до зростання корумпованості;  

– розшарування суспільства на бідних і багатих. За рахунок державного 

майна збагатилася невелика група населення, яка мала безпосередній доступ до 

нього. Олігархами в Україні стають через тіньову приватизацію державної 

власності. Кожна людина хотіла б стати власником частки державного майна, але 

не кожен мав змогу долучитися до нього через розпорядників. Більша частина 

населення є бідною, змушена виживати в складних економічних умовах;  

– суперечність між швидкозмінними умовами ринкового господарства та 

чинним законодавством. Прогалини, які створюються завдяки такій суперечності, 

заповнюються тіньовими “правилами гри”. Навіть у високорозвинутих ринкових 

країнах економічні процеси випереджають чинне законодавство, тому 

вдосконалення правової бази повинно мати перманентний характер;  

– суперечність між законодавчою та морально-етичною нормами 

підприємництва. Узагалі закони, представлені інтересами держави, повинні мати 

морально-етичну складову. Але через слабкість сприйняття сучасним підприємцем 

такої складової, він не завжди підтримує державні інтереси, а іноді вони 

перебувають навіть у протистоянні. Це і дає підстави для виходу підприємців у 

“тінь” через хабар;  

– суперечності в політичній системі, представлені владою і бізнесом. 

Відомо, що поєднання влади і бізнесу – це олігархія, яка посилює дію тіньової 

економіки. Негативним наслідком існування олігархії є не лише лобіювання 

інтересів бізнесменів у владі через прийняття “потрібних” їм законів з метою 

створення сприятливих умов для їхнього бізнесу, а й недоотримання державною 
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казною значних коштів. А це, у свою чергу, не дає можливості державі виконувати 

свої прямі обов’язки – розв’язувати соціальні проблеми. Слабкість політичної 

влади – одна з причин існування корупції;– потреба у виживанні населення в 

складних умовах становлення ринкових відносин. Підприємець, що планує 

розпочати свій бізнес, повинен мати стартовий капітал, якого, як правило, у нього 

немає і він не може заробити, а це підштовхує до використання позаекономічних 

методів – через політичний вплив, через “своїх” чиновників. Законослухняність як 

світоглядна цінність поки що не стала природним чинником для підприємця;  

– створення штучного дефіциту ресурсів. Така ситуація приносить вигоду 

посадовим особам у вигляді неправомірної вигоди як необхідного інструменту 

щодо отримання необхідних для виробничої діяльності ресурсів;  

– зволікання у прийнятті рішення. Адміністративні бар’єри породжуються 

не лише непрофесійністю чиновників, а й штучно створюються для отримання 

контролю над підприємствами. Такі бар’єри виштовхують підприємця в тіньову 

економіку, оскільки формальні правила неможливо виконувати, тому що постійно 

здійснюється контроль за підприємницькою діяльністю і накладаються відповідні 

санкції. За таких умов підприємці змушені шукати неформального державного 

захисту завдяки корупційним відносинам. Результатом є те, що українські 

підприємці у більшості вже неуявляють економічної діяльності без хабарництва. 

Більше того, позакорупційні схеми в бізнесі, як правило, не життєздатні.  

Наслідками поширення корупції в Україні на національному та 

регіональному рівнях є:  

– підрив соціальної довіри до державних інституцій та до ідеї верховенства 

права;  

– руйнація соціальної моралі та почуття справедливості в населення; 

– перешкоджання функціонуванню ринку та деформація нормальних систем 

розподілу;  

– зниження громадської відповідальності, посилення соціальної 

напруженості у регіонах, зневіра в ефективності державної політики тощо. 
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У свою чергу, в оціночному звіті групи держав Ради Європи по боротьбі з 

корупцією (GRECO) щодо рівня корупції в Україні наголошується таке.  

Україна сприймається як країна, значною мірою вражена корупцією, при 

цьому вказана проблема поширена практично у всій державі та у всіх державних 

установах як на центральному, так і на місцевому рівнях.  

Корупція є великомасштабною проблемою. Довіра до публічних установ – 

включно із системою правосуддя – та їхніх представників є критично низькою, і 

немає ознак покращання ситуа ції. Корупція не розглядається як ізольована 

проблема в Україні, оскільки вражає все суспільство. Поточний рівень корупції 

становить реальну загрозу принципам демократії і верховенства права. Ситуація 

ускладнюється тим, що в Україні існує загальна потреба у зміцненні 

демократичних основ, законодавства та інституцій. Дуже важливим є те, що такий 

підхід підтримується в Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до 

доброчесності” та збереження такої перспективи при впровадженні цієї стратегії.  

Слід звернути увагу на те, що GET була поінформована про розробку нового 

антикорупційного законодавства, про проекти антикорупційних законів, багато з 

яких підготовлено Міністерством юстиції України.  

Першим антикорупційним законом у новітній історії України можна 

вважати Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ, у ч. 2 

ст. 5 якого йшлося про заборону “вчиняти дії, що можуть бути розцінені як 

використання службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а 

також дії, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними”. 

Вказані положення були в подальшому виключені у зв’язку з прийняттям Закону 

України “Про боротьбу з корупцією”. 

Перший етап становлення українського антикорупційного законодавства мав 

переважно декларативний характер, адже в ньому була низка суттєвих недоліків: 

відсутність чіткого правового розуміння корупції, систематизованих суб’єктів 

корупційних правопорушень, чіткого переліку корупційних дій і, відповідно, 

санкцій за вчинення таких дій, що перешкоджало реальному застосуванню на 

практиці цих законодавчих актів. Слід зазначити, що наведеними законодавчими 
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актами Україна, одна з перших на пострадянському просторі, визнала існуванн 

проблеми корупції і розпочала діяльність з їх усунення.  

Наступними, більш виваженими, кроками закріплення на законодавчому 

рівні поняття корупції та інших корупційних правопорушень, був Закон України 

“Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 № 356/95-ВР разом із Законом України 

“Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України “Про боротьбу з корупцією”.Цей Закон вже 

передбачає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та 

припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. Визначає конкретні види 

діянь, які визнаються корупційними та за які передбачено адміністративну 

відповідальність, суб’єктів корупції, конкретні заходи покарання за вчинення 

корупційних діянь. 

Водночас Закон має ряд недоліків, зокрема, не розкрито питання визначення 

дефініції корупції, не узгоджено в різних статтях перелік корупційних діянь та 

обмежень (ст. 1, 5, 6), упущено важливу ланку суб’єктів корупційних діянь – 

службовців, які виконують конституційно закріплені функції держави (це і 

працівники сфери охорони здоров’я, освіти тощо). 

Наступним етапом було підписання Указу Президента України “Про 

Концепцію боротьби з корупцією на 1998–2005 роки” від 24.04.1998 № 367. 

У Концепції вперше приділено увагу не лише покаранням за вчинення 

протиправних корупційних дій, а й питанням не менш, а можливо, й більш 

важливим, – породження цих дій, вивчення соціальних передумов корупції тощо. 

Там само вказано основні недоліки попередньої антикорупційної політики, 

зокрема щодо питань нормативного регулювання та науково методичного 

забезпечення антикорупційного законодавства, фрагментарність заходів 

удосконалення законодавства з питань боротьби з корупцією, переважна 

спрямованість антикорупційних заходів на симптоми корупції, а не на усунення 

причин та умов, що їй сприяють. 
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У Концепції сформульовано основну мету державної політики з протидії 

корупції, а саме: створення дієвої системи не лише протидії, а й запобігання 

корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків, викриття 

корупційних діянь, обов’яз ковість забезпечення механізмів покарання за їх 

вчинення; оцінка негативного впливу корупціїна державу, результатом якої стало 

формулювання конкретних заходів та методів підвищення ефективності боротьби 

з нею.  

Деталізовано перелік видів корупційних діянь, зокрема внесено такий досить 

поширений прояв корупції, як протегування з корисливих або інших особистих 

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

якостями не має переваг над іншими кандидатами. Також, Концепцією боротьби з 

корупцією на 1998–2005 роки було визначено основні напрями протидії корупції, 

насамперед:  

– звуження меж державного регулювання економічних та соціальних 

процесів;  

– неухильне додержання законності, принципів рівності й справедливості у 

реагуванні на факти корупційних діянь та інших зловживань посадовим 

становищем;  

– розробка та запровадження механізму залучення трудових колективів до 

контролю за додержанням антикорупційного законодавства;  

– здійснення заходів громадського впливу із запобігання корупційним 

діянням;  

– ініціювання координації зусиль недержавних організацій (фондів, 

асоціацій, інститутів) та представництв аналогічних іноземних установ, що 

підтримують соціальні перетворення в Україні для здійснення заходів 

антикорупційного спрямування;  

– удосконалення системи оподаткування, зменшення податкового тиску на 

підприємців та інших фізичних осіб, спрощення порядку стягнення податків, 

розширення сфери застосування фіксованих платежів;  
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– виявлення та заборона будь-яких монопольних проявів, сприяння 

природній конкуренції;  

– підвищення рівня оплати праці та соціальної захищеності державних 

службовців;  

– впровадження механізмів гласності та конкурсності у систему державних 

замовлень, механізми приватизації, оренди державного майна;  

– подальше вдосконалення правової системи з метою попередження та 

припинення вчинення корупції у всіх сферах суспільного життя;  

– забезпечення добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого 

конкурсного відбору, розробка і запровадження єдиних загальних правил 

просування по службі;  

– розробка механізму дієвого контролю за додержанням вимог 

законодавства щодо заборони державним службовцям усіх рангів здійснювати 

підприємницьку діяльність;  

– розроблення і впровадження системи і програм підвищення рівня знань та 

виховання різних верств населення щодо ролі, шляхів та форм розвитку інститутів 

громадянського суспільства, доброчинності у відносинах з населенням;  

– формування негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її 

зумовлюють, зміцнення патріотичної мотивації особистої участі у запобіганні та 

викритті фактів корупційних діянь;  

– включення до тематичних планів засобів масової інформації публікацій, 

теле- та радіопередач, що висвітлюють різні аспекти боротьби з корупцією;  

– організація та підтримка органами державної влади ініціативи 

громадськості й політичних партій, правоохоронних органів щодо створення 

громадських формувань та інших недержавних інституцій антикорупційного 

спрямування, надання їм підтримки та допомоги;  

– послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток 

громадянської свідомості та активності у загальному контексті побудови 

демократичної держави.  
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Концепція – перший правовий акт, який вміщує найповніший перелік 

проблем та невизначеностей стосовно боротьби з корупцією. Поряд з аналізом 

передумов виникнення корупції одразу запропоновано конкретні пропозиції щодо 

їх усунення.  

Попри ряд недоліків, Концепція боротьби з корупцією на 1998–2005 роки 

була дуже своєчасною та актуальною, адже дала можливість не лише сприяти 

зменшенню корумпованості державних структур (хоча на практиці цього не 

відбулося), а й спонукала науковців вивчати проблеми корупції не тільки як 

правову категорію, а й передусім як соціальне явище, і шляхи щодо профілактики 

виникнення та поширення корупції як у країні в цілому, так і в окремих її сферах.  

Але, незважаючи на всі позитивні риси Концепції, очікуваного результату не 

настало, оскільки рівень корупції в Україні порівняно з попередніми роками 

залишався високим та мав тенденцію до зростання. Це ще раз підтверджує певну 

формальність антикорупційного законодавства тих часів, яке не могло бути 

повною мірою ефективним у застосуванні.  

З огляду на невиконання положень Концепції боротьби з корупцією на 1998–

2005 роки, у 2006 р. був виданий Указ Президента Украї ни “Про Концепцію 

подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності”. 

Ця Концепція націлювала органи влади на необхідність позитивних змін у 

найближчому майбутньому, оскільки містила в собі нові положення, які 

стосуються виборчого процесу, діяльності судової гілки влади, багатьох інших 

аспектів протидії корупції.  

У документі вперше наголошувалось на необхідності застосування не лише 

поточних, а й превентивних заходів боротьби з коруп цією. У Концепції також 

проведено аналіз корупції в Україні та названо слабкі місця механізму протидії, 

зокрема щодо розвитку інститутів громадянського суспільства: “...громадянські 

ініціативи не підтримуються через зневіру та суспільну апатію більшості 

населення. Неурядові організації переважно ослаблені, залежні від осіб, які 

надають їм фінансову підтримку”. Наголошено на необхідності “...забезпечення 

підвищення рівня правової культури та правової свідомості державних 
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службовців, посилення ролі громадянського су спільства та засобів масової 

інформації у виявленні та запобіганні корупції”.Ці та інші доповнення до 

основних напрямів державної політики, наведені в Концепції, є дійсно важливими 

в процесі боротьби з корупцією. Разом з тим є ряд недоліків, зокрема, на наш 

погляд, недостатня увага приділена питанням “профілактики” виникнення та 

поширення корупції, особливо в окремих сферах діяльності держави. 

Продовжується практика використання декларативних гасел, як наприклад: 

“...сконцентрувати... зусилля на запобіганні, виявленні та припиненні проявів 

корупції в державних органах, найважливіших сферах суспільного життя та в 

галузях, де корупційні діяння набули найбільшого поширення” (сфера охорони 

здоров’я, освіта тощо), і конкретних науково обґрунтованих практичних кроків у 

напрямі розробки механізмів державного управління щодо протидії виникненню 

та поширенню корупції.  

Як відомо, 1 січня 2006 р. Україна приєдналась до Групи держав по боротьбі 

з корупцією (GRECO), у зв’язку з чим наступні кроки розвитку антикорупційного 

законодавства відбувались у напрямі адаптації до загальноєвропейських норм і 

стандартів розвитку антикорупційної політики. Нове антикорупційне 

законодавство містить ряд важливих уточнень та нововведень, які спрямовані на 

посилення антикорупційної політики в країні у цілому і, відповідно, в окремих її 

сферах, та визначає пріоритетність превентивних антикорупційних заходів. 

Окремо зупинимося на Законі України “Про засади запобігання і протидії 

корупції”, що набрав чинності з 1 липня 2011 р. Він повністю замінив попередній 

Закон України “Про боротьбу з корупцією”. У новому Законі враховано 

пропозиції міжнародних і вітчизняних експертів щодо конкретизації та посилення 

антикорупційної політики в Україні, зокрема:  

– уточнено термін “корупція”, як “використання особою наданих їй 

службових повноважень та пов’язаних з 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 

такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
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схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов’язаних з цим можливостей”; 

– конкретизовано деякі пункти попереднього законодавства щодо “близьких 

осіб” посадової особи;  

– визначено широкий перелік суб’єктів корупційних правопорушень 

відповідно до міжнародних стандартів. До них віднесено, зокрема, найвищих 

посадових осіб держави, державних службовців, службовців місцевого 

самоврядування, суддів, військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів, керівників державних підприємств і організацій, службових осіб 

юридичних осіб приватного права (лише у певних випадках), посадових осіб 

іноземних держав або міжнародних організацій;  

– визначено дуже важливі, на нашу думку, дефініції: “конфлікт інтересів” 

(“реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними 

інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може 

вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 

вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових 

повноважень”); “корупцій не правопорушення” (“умисне діяння, що містить 

ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 2 цього Закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 

дисциплінарну відповідальність”); “неправомірна вигода” (“грошові кошти або 

інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального 

характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за 

ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав”), що дозволяє 

конкретизувати корупційну діяльність та відповідальність за її вчинення;  

– уточнено відповідальність за корупційні правопорушення, а також етичні і 

правові основи моральної та правової поведінки державних службовців й інших 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, “...якими вони зобов’язані 

керуватися під час виконання своїх службових повноважень”. 

Ключовим розділом Закону України “Про засади запобігання і протидії 

корупції”, на нашу думку, є розділ “Заходи, спрямовані на запобігання і протидію 
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корупції”, з основними пунктами про “Обмеження щодо використання службового 

становища” не лише державних службовців та інших осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, а й “Обмеження щодо роботи близьких осіб”, 

“Обмеження щодо одержання подарунків”, “Кодекси поведінки”, “Врегулювання 

конфлікту інтересів” тощо; розділ “Участь громадськості в заходах щодо 

запобігання та протидії корупції”. 

Прийняття Закону – дуже важливий крок у напрямі мінімізації корупції в 

країні, але є ряд недоліків, які ускладнюють процес становлення і розвитку 

механізмів державного управління з протидії виникненню та поширенню корупції, 

як у країні в цілому, так і в окремих її соціально-економічних сферах, зокрема 

охорони здоров’я.  

Є також ряд положень, які, навпаки, можуть призвести до ще більшого 

поширення корупційних діянь, але в інших, завуальованих формах. Мається на 

увазі значні обмеження (як, наприклад, “...зай матися іншою оплачуваною або 

підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту)...”), що 

передбачає наведений Закон. На нашу думку, посилення відповідальності та 

обмеження можливостей для сумісництва потрібно впроваджувати поступово, з 

покращанням економічної ситуації в державі, забезпечуючи невідворотність 

покарання для всіх без винятку.  

Недосконалість законодавства в нашій країні супроводжується високою 

латентністю корумпованих проявів і тінізацією всіх суспільно-економічних сфер. 

Адже, за деякими оцінками експертів, сумарний обсяг хабарів у нашій державі 

практично зрівнявся з її ВВП. Громадяни виплачують корупціонерам близько 40 % 

своїх доходів як своєрідний додатковий податок.  

Аналіз нормативної бази дає певні підстави стверджувати, що в Україні, 

попри розроблену концептуальну та нормативно-правову основу реалізації 

антикорупційної політики, практичні механізми поки що працюють не повною 

мірою, здебільшого через неузгодженість політичної волі керівництва держави, 

низький рівень (а часом відсутність) координованості державної антикорупційної 
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політики, внаслідок чого більшість антикорупційних планів і програм “діє” лише 

на папері. 

На сьогодні Україна підтвердила свою участь у низці антикорупційних 

програм, які здійснюються на міжнародному рівні:  

1) у вересні 2003 р. приєдналася до Стамбульського плану дій по боротьбі з 

корупцією. Ним, зокрема, передбачається посилення участі громадськості у 

запобіганні корупції та закріплення за державою обов’язку інформувати населення 

щодо антикорупційної політики;  

2) у 2006 р. приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції. З-

поміж іншого, п. 1 рекомендацій GRECO нам запро поновано створити 

антикорупційний орган, куди мають увійти представники від влади та 

громадянського суспільства. До функцій такого органу віднесено реалізацію 

національної антикорупційної стратегії та моніторинг її виконання;  

3) дофінансування антикорупційних заходів у рамках програми 

американської державної корпорації “Виклики тисячоліття”, основною метою якої 

є реформа судової системи, вдосконалення застосування етичних стандартів та 

залучення до боротьби з корупцією вітчизняних структур громадянського 

суспільства.  

4) Україною ратифіковані: 

– у березні 2005 р. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією; 

– у жовтні 2006 р. конвенції: Організації Об’єднаних Націй проти корупції; 

Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права та додатковий 

протокол до неї.  

За часів незалежності України законодавча та виконавча гілки влади не 

змогли суттєво вплинути на обмеження рівня, масштабів та обсягів корупції. 

Антикорупційне законодавство, а це близько 100 законів, указів Президента 

України та постанов уряду, незважаючи на велику кількість різноманітних і 

здебільшого слушних заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з 

корупцією, не сприяло досягненню кінцевої мети – подоланню корупції. 



 
 

98 

Орієнтоване на боротьбу з цими проявами серед чиновників середньої та 

найнижчої ланки, воно не передбачає створення ефективної системи протидії 

корупції, яка б відповідала вимогам часу.  

Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” визначено 

систему органів, що здійснюють заходи із запобігання та протидії корупції. На 

уряд покладаються спрямування та координація органів виконавчої влади щодо 

запобігання та протидії корупції. Передбачено створення нового органу, 

відповідального за координацію реалізації антикорупційної стратегії, визначеної 

Президентом України.  

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції визначено 

прокуратуру, спецпідрозділи МВС, СБУ, Військової служби правопорядку у 

Збройних силах України. На ці органи покладаються виявлення фактів корупції, 

проведення оперативних заходів, складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, розслідування кримінальних справ.  

Основне завдання закону – приведення вітчизняного законодавства у 

відповідність із ратифікованими Україною положеннями Конвенції ООН проти 

корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Цивільною 

конвенцією про боротьбу з корупцією і він є базовим у системі боротьби з 

корупцією. Там само дається визначення таких термінів, як “корупція”, “блага”, 

“близькі родичі”, “конфлікт інтересів”, “подарунок”, та визначаються суб’єкти 

відповідальності за корупційні правопорушення.  

Однак і цей Закон не позбавлений деяких, на нашу думку, суттєвих 

недоліків. З огляду на те, що сьогодні корупція становить найсерйознішу загрозу 

для українського суспільства, держави і кожного пересічного громадянина, нове 

антикорупційне законодавство має застосовуватись виключно у відповідності з 

задекларованими у ст. 3 Закону принципами: верховенства права; законності; 

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, 

інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; 

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії 

корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких 

заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, 

відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням. Зміст 

Закону свідчить про те, що, наприклад, принцип комплексного здійснення 

правових заходів певним чином порушено. Встановивши у ст. 9 Закону 

“обмеження щодо роботи близьких осіб”, законодавець не передбачив 

відповідальність за їх порушення у главі 13-А КУпАП, що також суперечить 

принципу невідворотності покарання.  

Аналогічно не прописана відповідальність за порушення “Обмежень щодо 

осіб, які звільнились з посад або припинили діяльність у зв’язку з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування”, передбачених ст. 10 Закону. 

Розглядати порушення цих обмежень крізь призму ст. 14 Закону “Конфлікт 

інтересів” та ст. 172-7 КУпАП надзвичайно складно, оскільки формування 

нормативної бази, спрямованої на забезпечення дотримання вимог ч. 2 ст. 14 

Закону перебуває у стані подальшого вдосконалення.  

Ряд інших зауважень вже висловлено науковцями та працівниками 

правоохоронних органів, що у подальшому вимагатиме удосконалення змісту 

Закону та внесення до нього відповідних змін і доповнень. 

Другим важливим кроком стало прийняття Закону України “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення”. Він також набув чинності з 1 липня 2011 р. У ньому 

встановлено відповідальність за зловживання впливом, запроваджено 

адміністративну відповідальність за сумісництво, за незаконне одержання 

подарунка тощо.  

Відповідно до цього Закону Кодекс України про адміністративні 

правопорушення доповнено главою 13-А “Корупційні адміністративні 

правопорушення”, а Кримінальний кодекс – розділом VII “Злочини у сфері 

службової діяльності в юридичних особах приватного права та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг”. 
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Проте реалізація багатьох положень базових законів погребує невідкладного 

прийняття інших актів. Мова йде про такі проекти законів України:  

• Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців.  

Метою прийняття є закріплення на законодавчому рівні поняття конфлікту 

інтересів, а також визначення правил запобігання та способів урегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців. Неврегульованість 

зазначеного питання на законодавчому рівні є однією з перешкод у забезпеченні 

об’єктивності та неупередженості діяльності публічних службовців, що також не 

дозволяє ефективно запобігати проявам корупції в публічній службі.  

• Про заходи державного фінансового контролю публічної служби. 

Метою прийняття є створення адекватної масштабам завдання подолання 

корупції системи декларування доходів, майнового стану та видатків осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, членів їх сімей та близьких 

родичів, а також ефективної системи державного фінансового контролю за таким 

декларуванням. Ухвалення Закону свідчитиме про наявність політичної волі в 

Україні для боротьби з негативним явищем корупції та сприятиме покращанню 

міжнародного іміджу держави.  

• Про Національне бюро розслідувань України.  

Необхідність прийняття законопроекту пояснюється високим рівнем 

поширення корупції в Україні та вимогами міжнародних договорів (ст. 36 

Конвенції ООН проти корупції та ст. 20 Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією) і рекомендаціями Україні з боку міжнародних організацій 

(Стамбульський план дій ОЕСР та GRECO). Нагальним стає вирішення питання 

неефективної інституційної моделі та існуючої спеціалізації в протидії корупції. 

Відповідно до Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, схваленої 

Указом Президента України від 08.04.2008 № 311, здійснення ефективної 

державної політики щодо протидії корупції потребує функціонування в системі 

кримінальної юстиції спеціалізованого антикорупційного органу з 

повноваженнями проведення досудового розслідування та координації діяльності 

у цій сфері. Більш детальну інформацію стосовно такої структури наведено нижче.  
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Поряд із цим все ж слід визнати, що в цілому процес нормотворення в 

органах державної виконавчої влади у сфері боротьби з корупцією є дещо 

хаотичним та безсистемним. Уряд до останнього часу не приділяв достатню увагу 

координації та контролю у цій сфері. Якраз тому в Україні не сформована належна 

нормативно-правова база, яка б відповідала вимогам міжнародно-правових актів 

та на підставі якої мала б функціонувати ефективна антикорупційна система.  

Всупереч рекомендаціям GRECO та міжнародним стандартам законодавче 

унормування питання протидії корупції щодо необхідності врегулювання 

зовнішнього фінансового контролю урядом до проекту Плану заходів із реалізації 

Концепції подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” на період до 

2011 р. не включено захід з підготовки законопроекту про внесення змін до ст. 98 

Конституції України в частині надання Рахунковій палаті повноважень здійснення 

контролю за виконанням місцевих бюджетів, як було визначено попереднім 

Планом заходів.  

Знову виникла ситуація, коли органи державної влади, не враховуючи 

правової природи та засад зовнішнього аудиту, пішли шляхом уведення нових 

законодавчих ініціатив щодо “зміцнення бюджетної урядової дисципліни”, які у 

новій редакції Плану заходів стосуються лише посилення повноважень 

Контрольно-ревізійної служби України, у тому числі шляхом надання їй 

повноважень з контролю за фінансовою дисципліною органів місцевого само 

врядування.  

Водночас Група оцінювання GRECO хотіла бачити кінцевою метою 

реалізації своєї рекомендації проведення саме зовнішнього аудиту Рахунковою 

палатою, натомість відбувається лише підміна зовнішнього контролю фінансовим 

контролем Контрольно-ревізійної служби України, яка не має статусу незалежного 

органу фінансового контролю, визначеного на міжнародному рівні.  

В Україні відсутня повна інформація щодо руху коштів на виконання 

міжнародних проектів, спрямованих на протидію корупції, Контроль за 

використанням зазначених коштів здійснюється недостатньою мірою.  
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На порушення бюджетного законодавства України реципієнти і бенефіціари 

не мають правових підстав для отримання фінансової інформації від донорів – 

міжнародних організацій та виконавців проектів міжнародної технічної допомоги. 

Цільове використання цих коштів, ефективність їх впровадження у повному обсязі 

покладено на країни – донори міжнародних проектів. Протягом останніх років в 

Україні реалізуються багатомільйонні міжнародні проекти, спрямовані на 

протидію корупції. Зазначені кошти нерідко використовуються без достатнього 

контролю з боку держави.  

З огляду на це, а також у площині європейських сподівань в Україні 

протягом 2012–2013 рр. антикорупційне законодавство істотно оновилося. 18 

квітня 2013 р. прийнято Закон України № 221-VII “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у 

відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”. 

Відповідно до нього внесено зміни до КУпАП – виключені статті 1722 

“Порушення обмежень щодо використання службового становища” та 1723 

“Пропозиція або надання неправомірної вигоди”. 

У Кримінальному кодексі України у новій редакції викладена ст. 354 

“Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації”, узгоджена 

з іншими статтями, що передбачають відповідальність за корупційні злочини. 

Також у новій редакції викладено статті 368, 368-4, 369 та 370 Кодексу. Зокрема, 

законодавець відмовився від термінів “хабар”, “хабарництво”, замінивши їх на 

термін “неправомірна вигода”.18 квітня 2013 р. був прийнятий Закон України 

“Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України (стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України”, який набирає чинності 15 грудня 2013 р. У ньому 

передбачена можливість застосування в Україні спеціальної конфіскації майна, яка 

полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність 

держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у 

випадках, передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу. У зв’язку з 

цим були змінені кримінально-правові санкції за окремі корупційні злочини, а 
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також до Кримінального процесуального кодексу України внесені зміни, які 

стосуються застосування спеціальної конфіскації.  

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 № 224-VII 

внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Законів України “Про 

міліцію”, “Про прокуратуру”, “Про Службу безпеки України” та ін., як стосуються 

приведення у термінологічну відповідність із Законом України “Про засади 

запобігання і протидії корупції”. 

Крім того, був дещо змінений і Закон України “Про засади запобігання і 

протидії корупції”. Зокрема, змінені дефініції понять “близькі особи”,“конфлікт 

інтересів” тощо. 

Змінена регламентація проведення спеціальної перевірки, а також 

встановлена особлива процедура такої перевірки щодо кандидатів на пост 

Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади 

сільських, селищних, міських голів. Викладена у новій редакції ст. 15 Закону, яка 

регламентує порядок проведення антикорупційної експертизи. 

Наприкінці серпня 2013 р. Кабінет Міністрів України надіслав до Верховної 

Ради підготовлений за рекомендацією Європейської Комісії у сфері державної 

антикорупційної політики проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України. 

Основною метою законопроекту була необхідність удосконалення чинного 

законодавства, насамперед шляхом посилення відповідальності за корупційні 

правопорушення як щодо фізичних, так і юридичних осіб. Пропонувалося також 

ввести зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи й фінансові 

зобов’язання, а також встановити адміністративну відповідальність за подання 

недостовірних відомостей. Певні кроки зроблено з метою виконання попередніх 

рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції. 23 травня 2013 р. України 

був прийнятий Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 
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режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)”, № 314-VII, який 

набрав чинності 1 вересня 2014 р. Прогрес у законодавчому забезпеченні протидії 

корупції є очевидним, проте ефективність такої протидії безпосередньо пов’язана 

з інституційним реформуванням прокуратури, правоохоронних органів та 

подальшим удосконаленням практики використання вимог нового кримінального 

процесуального законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів у 

цій сфері. 

Саме на розв’язання цих завдань було спрямовано Указ Президента України 

від 08.04.2008 № 311, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони України “Про хід реформування системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів” від 15.02.2008 і затверджено Концепцію реформування 

кримінальної юстиції Украї ни (далі – Концепція). 

У свою чергу, з метою забезпечення реалізації цієї Концепції уряд затвердив 

27 серпня 2008 р. відповідний План заходів щодо реалізації Концепції 

реформування кримінальної юстиції України. Зазначеним Планом на Міністерство 

юстиції покладено розроблення низки законопроектів, зокрема “Про систему 

органів досудового розслідування і статус слідчих”, “Про прокуратуру” тощо.  

Робота над вирішенням цих питань, на жаль, здійснювалася повільно й 

неефективно. Лише останнім часом у площині завдань щодо Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом здійснено справжній прорив – прийнято новий 

Кримінальний процесуальний кодекс, підготовлено проекти Закону України “Про 

прокуратуру”, запропоновано позитивні зміни до законодавства про вибори та 

судоустрій. 

Особлива увага зосереджена на створенні нової моделі прокуратури 

європейського зразка як одного з найголовніших інструментів боротьби з 

корупцією. 

Справа в тому, що ще при вступі до Ради Європи наша держава, 

погоджуючись із концептуальними загальноєвропейськими засадами, взяла на 

себе зобов’язання змінити роль та функції прокуратури шляхом перетворення її в 

орган, який відповідатиме принципам цієї міжнародної організації (висновок та 
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рекомендація Парламентської Асамблеї РЄ № 190 (1995) від 26.09.1995 щодо 

вступу України). Конституція України 1996 р. вже врахувала застереження Ради 

Європи щодо прокуратури, передбачивши реформування її функцій загального 

нагляду (нагляду за додержанням і застосуванням законів) та попереднього 

(досудового) слідства, а також змінила окремі повноваження прокурорів у 

кримінальному, цивільному і господарському судочинстві. Проте в цілому 

діяльність української прокуратури сьогодні базується на нормативному 

фундаменті, що поєднує, з одного боку, норми розділу VII Конституції, які, згідно 

з висновком Венеціанської комісії, відповідають європейським стандартам, а з 

другого – норми Перехіднихположень Конституції, які постійно викликають 

застереження Ради Європи хоча передбачені як тимчасові, проте вже багато років 

продовжують діяти і не мають чітко визначеного обмеження у часі.  

Таким чином, застереження Ради Європи щодо невідповідності окремих 

засад діяльності існуючої моделі прокуратури міжнародним нормам і стандартам 

щодо її ролі у демократичному суспільстві, а також чинні на сьогодні наші 

зобов’язання перед європейською спільнотою зумовлюють необхідність 

імплементації конституційних і міжнародних норм у законодавство України, а 

також відповідних змін у діяльності органів прокуратури. Нині розглядаються 

щонайменше три законопроекти, один з яких підготовлено в Адміністрації 

Президента України та ще у серпні надіслано до Венеціанської комісії.  

Основними досягненнями законопроектів є такі:  

– повноваження прокурорів повністю відповідають вимогам Конституції 

України та рекомендаціям Парламентської Асамблеї Ради Європи; 

– прокурори надалі позбавляються загальнонаглядових повноважень та 

функцій досудового слідства; 

– у майбутньому не передбачається існування спеціальних прокуратур; 

– звужуються повноваження з представництва в судах інтересів громадян і 

держави; 

– створюються органи прокурорського самоврядування та Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія; 
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– змінюються правила працевлаштування та просування по службі 

прокурорів; 

– послаблюється адміністративно-управлінський тиск на підпорядкованих 

прокурорів. 

Вивільнення від виконання згаданих функцій дасть прокурорам реальну 

можливість зосередитися над вирішенням своїх основ них завдань – 

кваліфікованим процесуальним керівництвом досудовим розслідуванням та 

підтриманням державного обвинувачення.  

Дуже важливим кроком у посиленні протидії корупції має стати створення 

Національного бюро розслідувань, на яке відповідно до ст. 216 нового 

Кримінального процесуального кодексу України покладається “...досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 

9 Закону України “Про державну службу”, особами, посади яких віднесено до 1–3 

категорії посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.” Створення 

такої структури має здійснюватися:  

– відповідно до вимог Ради Європи та перехідних положень Конституції 

України щодо вивільнення прокуратури від функції досудового слідства;  

– у контексті загальної реформи досудового слідства і правоохоронної 

системи;  

– з чітким визначенням спеціального предмета діяльності створюваної 

структури та її місця в системі органів влади;  

– за умови посилення ролі прокурора у питаннях захисту прав і свобод 

людини на досудовій стадії розслідування;  

В Україні вже начебто і е-декларування запустили, і антикорупційні органи 

створили, сяк-так реформи рухаються, ба більше, вперше за всю історію взялися 

розслідувати корупційні злочини дітей українських міністрів, але висновки Заходу 

все такі ж, як і багато років тому, й звучать вже радше як вирок: влада в Україні 

наскрізь просякнута корупцією, й це корінь усіх проблем держави. 
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Експерт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Гліб Канєвський 

переконаний, що Україні є на кого орієнтуватися в питання боротьби з корупцією. 

Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень. Три показали незначне 

зростання, три нульову динаміку, а три — зниження. 

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 

рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на кінець 

року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому 

кварталі 2019-го. 

Виконано (2) 

Монополію СБУ на прослуховування (зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж) скасовано. Так само, як і державну монополію на 

проведення експертиз, що дозволить уникнути штучного затягування 

розслідування. 

Також Верховна Рада визначила порядок вручення підозри спеціальним 

суб’єктам. Раніше цим формальним моментом часто зловживала сторона захисту, 

вимагаючи особистої присутності Генерального прокурора чи заступників.  

Водночас, досі в КПК залишаються положення, які негативно впливають на 

якість та ефективність досудових розслідувань, особливо, якщо йдеться про 

корупційні злочини. Наприклад, детективи обмежені у тривалості розслідування, 

що може негативно вплинути на його повноту. 

6 червня 2019 року Конституційний Суд України скасував дискримінаційне 

електронне декларування для антикорупційних активістів. Суд дійшов висновку, 

що така вимога обмежує гарантовану Конституцією свободу політичної та 

громадської діяльності та може використовуватися для переслідувань. 

Виконано частково (4) 

18 жовтня набув чинності закон, який розпочав перезавантаження НАЗК. 

Агентство позбулося колегіальності, а очільника обрали за участі міжнародних 

експертів. НАЗК наприкінці року отримало автоматизований доступ для перевірки 

е-декларацій до 3 необхідних реєстрів.  
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Проте за т.в.о. Голови повні перевірки не проводились. Також поки немає 

технічної можливості для авторозподілу перевірок декларацій між 

уповноваженими особами Агентства. Тож належна автоматична перевірка 

декларацій та моніторинг рівня життя декларантів поки не впроваджено. Голову 

Нацагентства призначено 15 січня 2020 року. 

Після позачергових парламентських виборів, 19 вересня 2019 року вдалося 

ухвалити новий законопроєкт у сфері публічних закупівель. Новий Закон України 

“Про публічні закупівлі” почне діяти з 19 квітня 2020 року та гармонізований зі 

стандартами ЄС. Разом з тим, питання ефективного моніторингу закупівель 

Держаудитслужбою залишається актуальним. Результати моніторингу закупівель 

залишаються низькими через замалу кількість штрафів та малу кількість 

проведених моніторингів. 

Парламент передбачив можливість приватизації 500 державних підприємств 

через систему електронних аукціонів ProZorro.Продажі. У жовтні 2019 року 

Верховна Рада скасувала заборону на приватизацію низки ДП. 

Від жовтня 2019 року набув чинності Кодекс з процедур банкрутства та було 

прийнято постанову Кабміну про проведення електронних аукціонів для продажу 

майна неплатоспроможних підприємств через систему ProZorro.Продажі. 

Практика використання відкритих бюджетів помірно зростає. Зокрема, в 

Україні функціонує державний веб-портал бюджету для громадян, що 

адмініструється Міністерством фінансів України. 

У попередньому році Уряд погодив склади наглядових рад у наступних  

державних підприємствах: “Адміністрація морських портів України”, 

“Міжнародний аеропорт «Бориспіль»”, “Укрзалізниця”, “Укргідроенерго”. Проте 

за попередній рік процес створення наглядових рад у місцевих громадах при 

комунальних підприємствах так і не прискорився. З-поміж найбільших міст 

відповідні порядки про створення наглядових рад ухвалили Одеська, Івано-

Франківська, Херсонська, Житомирська, Тернопільська та Маріупольська міські 

ради. 

Не виконано (6) 

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nataliya-novak-zaproponuvala-zminy-do-zakonodavstva-dlya-rozblokuvannya-protsesu-perevirky-deklaratsij/
https://openbudget.gov.ua/


 
 

109 

Забезпечення ефективної роботи реєстру бенефіціарів 

Було створено робочу групу з представників державних установ та 

експертів, проте механізм верифікації досі не запущено. 

Посилення контролю за фінансуванням політичних партій. 

Законодавство щодо регулювання політичної реклами та обмеження її 

обсягів не було ухвалене. Не посилили й відповідальності для партій за порушення 

виборчого законодавства. Парламент законодавчо закріпив зобов’язання 

впровадити публічне е-звітування партій, утім запроваджено воно не було. 

Також у грудні 2019 року президент підписав новий Виборчий кодекс. 

Документ, зокрема, передбачає зміни виборчої системи та застави кандидатів і 

партій на виборах всіх рівнів. Наприклад, заставу у місцеві ради підняли майже в 

40 разів (у порівнянні з 2015 роком). 

Зміна способу формування органів суддівського самоврядування 

Парламент підтримав законопроєкт щодо діяльності органів суддівського 

врядування. Ця ініціатива мала би врегулювати проблемні питання в діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Проте 

закон не передбачає перезавантаження ВРП. А сама Рада ухвалюватиме низку 

кінцевих рішень. Також документ не передбачає залучення представників 

громадськості до оновлення органів суддівського врядування. 

Повернення довіри до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Після обрання, президент та його команда провели зустріч з очільниками 

НАБУ та САП, закликавши їх продемонструвати злагодженість і результативність. 

Опісля публічних баталій між цими двома інституціями не спостерігалося. Проте 

відновлення довіри до САП та її керівництва можливе, насамперед за 

результатами розгляду справ у Вищому антикорупційному суду та винесенні 

обвинувальних вироків топкорупціонерам. 

Позбавлення СБУ та Нацполіції повноважень у сфері боротьби з 

економічною злочинністю. 

У 2019-му жодних значних кроків не зроблено. Влада декларує наміри. 

Зокрема, у серпні 2019 року МВС оголосило про ліквідацію Департаменту захисту 

https://glavcom.ua/interviews/glava-sbu-ivan-bakanov-sbu-ne-vatikan-ne-derzhava-v-derzhavi-tut-ne-bude-okremih-zakoniv-i-obranih-639635.html
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економіки у складі Нацполіції. Проте ліквідація структурного підрозділу є не 

більше ніж символічним кроком, оскільки відповідні норми КПК досі діють. 

Залишається також актуальною потреба позбавити СБУ не властивих їй класичних 

функцій органу досудового розслідування і зосередити роботу спецслужби на 

контррозвідці та аналітиці. 

Окремо варто згадати про незавершені спроби ухвалити законопроєкт щодо 

створення Бюро фінансових розслідувань. 

Покарання винних в організації нападів на антикорупційних активістів 

У 2019 році відбувалися спроби активізації слідства, але у більше ніж 50 

випадках нападів та тиску воно просувається мляво і не відповідає очікуванням 

громадськості. Показовим є розслідування трагічної смерті Катерини Гандзюк, яке 

так і не дало відповідей, яких вимагає суспільство. 

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 

рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на кінець 

року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому 

кварталі 2019-го. 

Світові тенденції 2019 року 

CPI важливий тим, що дає змогу порівнювати дані різних країн, 

використовуючи єдиний підхід. І цей підхід не зважає на специфіку кожної країни, 

але враховує світовий контекст. Наприклад, попередній Індекс засвідчив: що 

нижче рівень демократії/свободи, то вище рівень корупції. 

Загалом CPI-2019 демонструє негативну тенденцію по всьому світу. Індекс 

вказує на приголомшливий брак політичної доброчесності, що призводить до 

високого рівня корупції, включаючи негативний вплив грошей на політику. Понад 

дві третини країн набрали менше ніж 50 балів у CPI, а середній бал — всього 43. 

Така ситуація тримається останні роки. 

З 2012 року 22 країни значно покращили свої показники в Індексі 

(наприклад, Греція, Естонія, Гайана), а 21 країна значно скоротила їх (наприклад, 

Канада, Австралія, Нікарагуа). Інші країни протягом останніх років мали 

незначний прогрес у боротьбі з корупцією. 

https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
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Примітно і те, що країни з низьким CPI мають більш нерівномірний баланс 

сил, де уряди дослухаються лише до заможних або добре знайомих осіб та груп. 

Для стримування корупції необхідно зменшувати вплив великих грошей на 

політику та забезпечувати включення різних зацікавлених сторін у прийняття 

рішень. 

Країни, які мають високі результати CPI, також мають кращий контроль за 

фінансуванням передвиборчих кампаній та ширше залучення громадян у політичні 

рішення. Країни з низьким результатом, навпаки, часто мають незбалансовану 

владу, яка залежить від чийогось капіталу. Країни з вищими результатами у CPI 

зазвичай більш політично доброчесні. 

Transparency International сформувала глобальні та універсальні рекомендації 

для ефективної протидії корупції. Окрім вже згаданого контролю за політичним 

фінансуванням партій, забезпечення розподілу влади та посилення системи 

стримань і противаг, необхідно: 

врегулювати вирішення конфлікту інтересів; 

врегулювати лобіювання за допомогою популяризації відкритого та 

повноцінного доступу до прийняття рішень; 

наснажувати громадян та захищати активістів, викривачів і журналістів. 

Понад дві третини країн набрали менше ніж 50 балів у CPI, а середній бал — 

всього 43. Така ситуація тримається останні роки. 

Корупція в Україні не протистоїть формальній економіці, вона існує в ній, 

виступаючи природним і закономірним наслідком легальних статусів суб’єктів 

господарювання та управління. Це означає, що посадовці окремих державних 

структур не просто обслуговують економіку, вони беруть у ній участь, маючи 

“свою частку” в економіці. Саме функціонування державно-політичної машини 

економізоване, тобто підкорене, по суті, економічній свідомості. Отже, в основі 

корупційних відносин в Україні лежить можливість приватизувати будь-яке 

суспільне благо, навіть пристосувати і використати закон для тіньового обороту у 

власних інтересах. За різними оцінками, до 6,5 % своїх середньорічних доходів 

підприємці в Україні витрачають на хабарі посадовим особам. Експерти Світового 
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банку оцінюють річну суму хабарів в Україні на рівні двомісячного торгового 

обороту країни.  

Проте причину існування корупції не можна звести лише до бюрократичних 

дій державних чиновників. Приватні особи та підприємці також стимулюють 

існування корупції шляхом давання хабара чиновнику з метою отримання 

індивідуальних привілеїв і конкурентних переваг, адже інституційна залежність 

підприємців від державних чиновників в економічній діяльності в Україні ще дуже 

велика. 

Міжнародний досвід 

«Три скандинавські країни – Данія, Швеція, Норвегія, сусідня Фінляндія та 

азіатський досвід, а саме Сінгапур – держави, які зуміли побудувати такі 

інститути, щоб не просто побороти корупцію, а ще й десятиліттями їй протидіяти. 

Для України їхній досвід має стати взірцем», – зазначив фахівець. 

Астрономічні зарплати чиновників: запобіжник від корупції чи привілей 

обраних?Висока зарплатня не може стати запобіжником для незаконного 

збагачення. Вона може хіба що вплинути на розмір хабарів, вважає Валентин 

Гладких. 

За його словами, перелічені країни, щоб досягти високих показників у 

протидії корупції, використовували низку кроків, які можуть бути застосовані й в 

Україні. В першу чергу це впровадження безпосередньо інститутів та органів, які 

успішно борються з корупцією, уточнив він. 

«По-друге, насадження цінностей доброчесності згори донизу, тобто від 

керівників держави до низів. Було розуміння того, що неприпустимими є конфлікт 

інтересів, незаконне збагачення, отримання навіть найдрібніших подарунків. По-

третє, важливим був крок щодо запровадження прогресивних методів формування 

державної служби. В цих країнах до органів влади приходять дійсно найбільш 

гідні, ініціативні та професійні громадяни, які реально прагнули кожен на своїй 

посаді перетворити свою країну на ефективну державу», – додав Канєвський. 

Саме тому, на його думку, ці п’ять країн посідають верхні позиції в світових 

економічних та антикорупційних рейтингах. 

https://www.slovoidilo.ua/2017/09/01/kolonka/valentyn-hladkykh/suspilstvo/astronomichni-zarplaty-chynovnykiv-zapobizhnyk-korupcziyi-chy-pryvilej-obranyx
https://www.slovoidilo.ua/2017/09/01/kolonka/valentyn-hladkykh/suspilstvo/astronomichni-zarplaty-chynovnykiv-zapobizhnyk-korupcziyi-chy-pryvilej-obranyx
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Що не так з Україною 

«Якщо за першим пунктом є хоча б мінімальні кроки, то в питанні 

доброчесності зрушення не спострерігаються. Саме цього елементу бракує 

Україні», – підкреслив він. 

Складно вважати, що президент, глава уряду та суддівський склад 

демонструють своїми діями підлеглим засади доброчесності. Навпаки, є 

переконання, що саме керівники держави педалюють корупцію, пов’язану з 

бюджетними грошима й ресурсами. 

Тому Україна й перебуває в останніх десятках антикорупційних рейтингів, 

пояснив фахівець. 

«Ми маємо справу з елітною корупцією, яка дійсно роз’їдає державу. 

Приклад номер один – фракція БПП. До складу фракції увійшли такі особи, як 

Розенблат, Кононенко, що є постійними фігурантами корупційних скандалів. 

Приклад номер два – фракція НФ. До її складу належать Мартиненко та Дейдей. 

Іншими словами, це приклади того, що політичні лідери не насаджують принципи 

доброчесності, а навпаки, толерують політичну корупцію», – наголосив 

Канєвський. 

На його переконання, ситуація з побутовою корупцією має дещо інший 

ступінь, оскільки якщо зростуть доходи громадян, а середня зарплата буде не 300 

доларів, а хоча б тисячу, побутова корупція зникне взагалі. 

«Саме тому проблема корупція глибша, ніж хабар у лікарні. Поки корупція 

роз’їдає органи управління державою, все залишатиметься на такому ж рівні. 

Населення в медичних закладах і надалі шукатиме можливості, як підкупити та що 

ж таке купити лікарю, щоб просто отримати послугу кращого рівня», – резюмував 

Гліб Канєвський. 

Докладніше про доходи українських політиків читайте в матеріалі 

«Астрономічні зарплати чиновників. Запобіжник від корупції чи привілей 

обраних?» 

https://www.slovoidilo.ua/2017/09/01/kolonka/valentyn-hladkykh/suspilstvo/astronomichni-zarplaty-chynovnykiv-zapobizhnyk-korupcziyi-chy-pryvilej-obranyx
https://www.slovoidilo.ua/2017/09/01/kolonka/valentyn-hladkykh/suspilstvo/astronomichni-zarplaty-chynovnykiv-zapobizhnyk-korupcziyi-chy-pryvilej-obranyx
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Яких результатів досяг орган, на який свого часу покладали великі надії, в 

питанні боротьби з корупцією – в матеріалі порталу «Дворіччя НАБУ. Про таке ми 

мріяли?». 

Відзначимо, що проаналізувавши досвід Фінляндії, Данії та Швеції ми 

дійшли висновку, що заходи запобігання корупції, що реалізуються в 

досліджуваних країнах, в своїй більшості, співпадають з антикорупційними 

заходами, що застосовуються в Україні. До таких заходів, зокрема, належать : 

прийняття антикорупційного законодавства, ратифікація міжнародних договорів, 

запровадження громадського контролю, встановлення більш жорстких заходів 

відповідальності за вчинення корупційних діянь, тощо. Проте, в досліджених 

країнах є певна особливість, яка зумовлює зниження рівня корупції – це 

відкритість діяльності суб’єктів владних повноважень, марально-психологічне 

несприйняття корупції громадянами, посилення прозорості та сприяння залученню 

населення до реалізації антикорупційних заходів, тобто застосовуються ряд 

етичних (для службовців) й моральних (для всього суспільства) засад, які не 

дозволяють громадянам вчиняти корупційні діяння. З цього також можна зробити 

висновок, що однією з пріоритетних засад, яка може впливати на зниження рівня 

корупції є морально-етичне виховання громадян, до чого власне має прагнути 

Україна. 

  

https://www.slovoidilo.ua/2017/04/16/infografika/pravo/dvorichchya-nabu-pro-take-my-mriyaly
https://www.slovoidilo.ua/2017/04/16/infografika/pravo/dvorichchya-nabu-pro-take-my-mriyaly
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Розділ III. 

Формування шляхів удосконалення державної політики протидії 

корупції в Україні 

 

3.1 Удосколналення нормативно-правової бази протидії корупції 

Реформування антикорупційного законодавства на засадах світових 

стандартів є логічним наслідком інтеграційних процесів України, засобом 

реалізації зобов’язань перед світовою спільнотою, покликане продовжити 

імплементацію передового міжнародного досвіду у сфері запобігання та протидії 

корупції. 

На міжнародному рівні Україна сприймається як країна, значним чином 

вражена корупцією, при цьому вказана проблема поширена практично по всій 

державі, як на центральному, так і на місцевому рівнях. 

Обмежені можливості для економічного та людського розвитку, недостатній 

рівень глобальної конкурентоспроможності країни, зокрема за показником якості 

державних інституцій, внутрішньої та зовнішньої безпеки, високий рівень корупції 

та низький рівень задоволеності громадян діяльністю органів державної влади 

характеризують сучасне становище нашої країни. 

Низький міжнародний рейтинг України, в першу чергу, обумовлений 

недосконалістю антикорупційного законодавства, декларативним характером 

більшості правових норм, у поєднанні з низькою виконавською дисципліною, 

відсутністю дієвих механізмів координації, взаємодії та контролю органів 

державної влади щодо реалізації антикорупційних заходів, що значною мірою 

сприяє виникненню корупційних ризиків і, як наслідок, формуванню корупційного 

середовища, яке сильно ускладнює правильне функціонування всіх суспільних та 

державних механізмів. 

Діяльність з реформування антикорупційного законодавства має 

спрямовуватися не лише на розробку досконалого законодавства, що 

відповідатиме міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції, а 

й на встановлення практичного міжнародного співробітництва, яке сприятиме 
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гармонізації вітчизняної правової системи з положеннями відповідного 

законодавства міжнародної спільноти. 

Приєднання з 1 січня 2006 року до Групи держав Ради Європи проти 

корупції (ГРЕКО) дало можливість Україні прийняти участь в оціночній 

процедурі, у ході якої відображаються та розкриваються обставини, що можуть 

сприяти виникненню чи поширенню корупції, надаються відповідні рекомендації з 

їх усунення. 

В Оціночному звіті за результатами спільних першого та другого раундів 

оцінювання, Україні було сформовано низку рекомендацій для реформування 

законодавства та приведення його у відповідність з міжнародними стандартами у 

сфері запобігання та протидії корупції. 

Однак, загострення політичної та економічної кризи стало перешкодою для 

здійснення необхідних змін. На цьому тлі цілком зрозуміло те, що Україна, 

вживаючи тих чи інших заходів щодо кожної з рекомендацій ГРЕКО, наразі 

спромоглася реалізувати лише менше третини з них.  

Важливим кроком протидії корупції стало прийняття пакету 

антикорупційних законів, а саме: Законів України «Про засади запобігання та 

протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які вводяться в 

дію з 1 січня 2011 року, що, в свою чергу, символізує готовність політичних сил 

країни до реальних дій у сфері запобігання та протидії корупції в державі.  

На виконання Указу Президента України від 26 березня 2010 року № 454 

«Питання Національного антикорупційного комітету», з метою внесення 

комплексних системних змін, усунення суттєвих недоліків, що можуть призвести 

до порушень конституційних прав і свобод громадян, а також з метою приведення 

цих актів у відповідність із конституційним принципом верховенства права, 

міжнародними стандартами у сфері протидії корупції, забезпечення інтересів 

національної безпеки та додержання інтересів громадянського суспільства, 

Міністерством юстиції України розроблено проекти Законів України «Про 
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внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та 

протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення 

конфіскації».  

Зазначені законопроекти схвалені на засіданні Національного 

антикорупційного комітету 22 квітня 2010 року та отримали, в цілому, позитивну 

експертну оцінку фахівців ГРЕКО і будуть подані Президенту України для 

внесення на розгляд Верховної Ради України. 

Водночас, неврегульованими на законодавчому рівні залишаються окремі 

проблемні питання, зокрема щодо впорядкування адміністративних процедур, 

встановлення механізмів вирішення конфлікту інтересів, притягнення до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень осіб, які користуються 

недоторканністю тощо. 

Відтак, реформування вітчизняного антикорупційного законодавства є 

незавершеним. 

Невизначеним залишається і питання пов’язане з проектами інших 

нормативно-правових актів, необхідність у прийнятті яких виникне у зв’язку з 

введенням в дію зазначених антикорупційних законів. 

Варто наголосити, що сучасне українське законодавство практично не 

містить правових засобів, спрямованих на усунення причин та умов, що 

призводять до виникнення корупційних ризиків у сфері службової діяльності. 

У зв’язку з цим, реформування інституту державної служби, відповідно до 

світових стандартів, виступає важливим компонентом антикорупційних реформ. 

Запорукою ефективності, стабільності та високого професійного рівня 

державної служби мають стати законодавчі гарантії відокремлення політичних і 

адміністративних функцій в системі органів державної влади, реальне 

розмежування суспільних, державних та комерційних (приватних) інтересів 

бізнесу і влади. 
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Саме з цією метою потребує істотного доопрацювання (прийняття в новій 

редакції) Закон України «Про державну службу», основна увага в якому має бути 

зосереджена на створенні прозорої системи добору кадрів незалежними комісіями, 

просуванні по службі на основі об’єктивних критеріїв, впровадженні системи 

ротації кадрів на посадах, пов’язаних з підвищеними корупційними ризиками, 

підвищенні рівня соціального захисту, поширенні принципів та вимог державної 

служби на всіх публічних службовців. 

Окрім того, важливо встановити загальні вимоги до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до яких 

громадськість оцінюватиме доброчесність, неупередженість та ефективність 

публічних службовців. У зв’язку з цим, нагальним є прийняття нормативно-

правових актів щодо встановлення правил доброчесної поведінки та етики на 

публічній службі, запобігання конфлікту інтересів, контролю за декларуванням 

доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Невід’ємним елементом удосконалення антикорупційного законодавства є 

реформування правової бази діяльності правоохоронних органів з урахуванням 

європейських і євроатлантичних критеріїв, приведення кримінального 

законодавства та кримінального судочинства у відповідність із стандартами і 

рекомендаціями Ради Європи, визначення оптимальної структури та штатної 

чисельності правоохоронних органів, виходячи з нагальних потреб національної 

антикорупційної політики та економічних можливостей держави, усунення 

частого дублювання функцій різними органами, підвищення рівня 

професіоналізму та відповідальності в усіх ланках правоохоронного сектору, 

подальше впровадження демократичних світових стандартів у повсякденну та 

службову діяльність. 

Вагоме значення, на шляху покращення ефективності запобігання та 

протидії корупції, має забезпечення дієвого контролю з боку громадськості за 

діяльністю правоохоронних органів та органів державної влади у даній сфері. 
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Забезпечення прозорості і відкритості суб’єктів владних повноважень має 

бути досягнуто шляхом прийняття окремого процедурного закону про доступ до 

публічної інформації та створення механізмів реалізації права на доступ до таких 

відомостей шляхом визначення режиму доступу, підстав його обмеження, 

встановлення максимально коротких строків для розгляду запитів на інформацію, 

основних принципів стягнення плати за надання інформації, а також 

відповідальності за порушення законодавства та за відмову чи відстрочку у 

наданні інформації тощо. 

Також, важливим напрямком удосконалення антикорупційного 

законодавства є впровадження систематичних соціологічних досліджень у сфері 

запобігання та протидії корупції серед усіх соціальних верств населення в різних 

регіонах держави, що дасть можливість здійснювати якісний моніторинг стану та 

масштабів поширення корупції в країні, ефективності діяльності органів протидії 

корупції, проведених заходів та антикорупційної політики в цілому, дозволить 

виявляти проблемні сфери та недоліки правового регулювання, формувати 

відповідні зауваження та пропозиції на майбутнє. 

Вартим уваги залишається і питання підготовки та поширення науково-

практичних роз’яснень і коментарів до основних антикорупційних законів та 

антикорупційних новел у законодавстві для підвищення рівня обізнаності й 

правової освіченості населення, в першу чергу, цільової категорії (приватних 

підприємців, бухгалтерів тощо). 

В процесі реформування антикорупційного законодавства не менш 

важливими мають стати заходи з врегулювання проблемних питань щодо надання 

(отримання) адміністративних послуг шляхом прийняття Адміністративно-

процедурного кодексу України, удосконалення системи використання державного 

майна та бюджетних коштів, оптимізації фінансування політичних партій та 

виборчих кампаній, удосконалення антикорупційної експертизи, підвищення 

кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів, а також 

удосконалення інституту відповідальності за корупційні правопорушення. 
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Наступним етапом удосконалення антикорупційного законодавства України 

має стати розробка й прийняття нової Національної антикорупційної стратегії, яка 

відповідатиме сучасним умовам розвитку, базуватиметься на результатах 

передових вітчизняних досліджень та соціологічних опитувань, формуватиметься 

на основі використання світового досвіду і рекомендацій міжнародних організацій 

за результатами оцінки й моніторингу стану запобігання та протидії корупції в 

Україні. 

Основним завданням зазначеного документу є визначення та формування 

пріоритетних напрямків діяльності органів державної влади нормотворчого та 

організаційного характеру, спрямованих на забезпечення єдиних підходів до 

формування та реалізації державної антикорупційної політики, зокрема пов’язаних 

з формуванням громадської підтримки дій влади у запобіганні та протидії корупції 

та підвищенням рівня правової освіченості антикорупційної спрямованості, 

зниженням рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику та 

активізацією міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії 

корупції. 

Механізм безпосередньої реалізації стратегічних завдань, зокрема щодо 

визначення переліку конкретних заходів, індикаторів оцінки виконання, строків, 

відповідальних виконавців, а також джерел та обсягів фінансування має міститися 

у відповідній цільовій Державній програмі щодо запобігання та протидії корупції. 

Крім того, варто зазначити, що сам процес розробки проектів 

антикорупційних нормативно-правових актів має здійснюватися з урахуванням 

передового вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері запобігання та протидії 

корупції із залученням представників наукових установ, підприємств, об’єднань 

громадян, соціологічних, міжнародних організацій, незалежних експертів, а 

розроблені проекти мають публікуватися в засобах масової інформації для їх 

обговорення та коментування.  

Пріоритетне значення має запровадження багатоступеневої методики оцінки 

корупційних ризиків у законодавстві, як на рівні розробників проектів 

нормативно-правових актів (формалізована самооцінка), на рівні спеціалізованих 
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підрозділів (базова офіційна експертиза перед прийняттям відповідного акта), на 

рівні громадської (неофіційної) експертизи, яка забезпечується існуванням 

прозорої процедури нормопроектування та доступністю інформації для 

громадськості, так і на рівні контрольної експертизи, з подальшим узагальнення 

практики проведення такої експертизи, з метою виявлення та усунення виявлених 

системних недоліків при розробленні проектів актів. 

Реалізація зазначених положень дасть змогу сформувати антикорупційне 

законодавство світового зразка, забезпечити єдиний підхід до формування та 

реалізації державної антикорупційної політики, попередити можливість 

виникнення корупційних ризиків у найбільш проблемних сферах суспільних 

відносин, привести державне управління і службу в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування у відповідність із принципами і практиками 

демократичного урядування, втілити європейські принципи в національній 

правовій системі і, як наслідок, якісно підвищити міжнародний авторитет нашої 

країни. 
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3.2 Стратегічні напрями розробки державної політики протидії корупції 

Щоб знизити рівень корупції в Україні, Трансперенсі Інтернешнл владі  

Україна у 2020 році рекомендують: 

-сформувати незалежну та професійну судову владу, 

-забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, 

-позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним 

злочинам, 

-підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції, 

-запустити відкритий та підзвітний процес приватизації держмайна. 

На сучасному етапі українська ідея має бути гранично конкретизована, а всі 

члени суспільства повинні проявити кращі риси українського характеру для її 

досягнення. Тому основним завданням вчених, політиків, урядовців повинно бути 

поєднання української ідеї з сучасними проблемами державотворення. Для цього 

можна запозичити позитивний досвід інших країн. Науковці пропонують, 

наприклад, вивчити ідеї “Нового курсу”, проголошені Ф. Рузвельтом. Стан 

вітчизняної економіки дуже нагадує ситуацію “Великої депресії” в період 20-х – 

середини 30-х років XX ст. у США. Інші авторитетні вчені пропонують на певний 

період історичного розвитку за національну ідею взяти гасло подолання бідності. І 

це, ми вважаємо, актуально для сучасної України. П. Ситник пропонує взяти 

засадничим принципом гасло: “Нація – це все”, тобто визнан ня нації 

субстанційною основою самоцінності її громадян. Без зв’язку з цілим окрема 

особа не тільки втрачає самоцінність, а й перестає бути особою взагалі. І, навпаки, 

нація, яка нехтує інтересами своїх громадян, неминуче перетворюється на 

тимчасове скупчення людей.  

У процесі реалізації української національної ідеї значну роль повинна 

відіграти українська управлінська еліта. В. Хорошковський у книзі “Чи можливо 

“українське чудо”?” підкреслює, що інтегральним, вирішальним фактором 

національного відродження та його економічних основ є елітарний прошарок 

нації. Це повинні бути управлінці високого ґатунку, високодуховні, котрі 

володіють сучасними управлінськими знаннями, справжні патріоти своєї землі. У 

https://ti-ukraine.org/
https://ti-ukraine.org/
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Сполучених Штатах Америки таку еліту називають “меритократією”, тобто 

владою достойних, вона формується не за родинними зв’язками, знайомствами, 

багатством, а за іншими критеріями – професіоналізмом, патріотизмом, 

відповідальністю за справу. І не варто боятися елітаризації суспільства. Еліта 

завжди була, є і буде. Видатний російський філософ М. Бердяєв підкреслював: 

“Після створення світу завжди панувала, панує й пануватиме меншість, а не 

більшість. Це правильно для всіх типів і форм управління, для монархії і для 

демократії, для епох реакційних і революційних. З управління меншості немає 

виходу. Питання лише в тому, править меншість краще чи гірше. Одна меншість 

змінюється іншою меншістю. От і все”. Складність нинішньої ситуації в Україні 

полягає ще і в тому, що процес формування політичної еліти помітно відстає від 

процесів трансформування суспільства, а повинно все бути навпаки. Наша 

національна еліта має розуміти ці процеси, передбачати їх, керувати ними.  

Враховуючи сучасні реалії, на наш погляд, доцільно втілити такі заходи:  

– розширити повноваження і підвищити відповідальність органів 

законодавчої влади України за результати своєї діяльності, формування 

професійного уряду і здійснення ним Програми діяльності;  

– Кабінет Міністрів України наділити відповідними повноваженнями та 

підвищити його відповідальність за стан справ в економічній, соціальній, 

гуманітарній і зовнішньополітичній сферах; 

– забезпечити реальну незалежність судових органів від владних структур і 

прозорість їх діяльності. Здійснити реформу правозахисних органів;  

– запровадити жорстку систему контролю за використанням та 

заощадженням державних коштів, зокрема високими посадовими особами 

(закордонні відрядження, службовий транспорт, побут).  

Політична стабільність будь-якого суспільства значною мірою зумовлена 

його соціально-економічною стабільністю. Це нерозривно пов’язано з політичною 

і соціальною структурованістю суспільства.  

Отже, першочерговим є завдання створення необхідних умов для 

становлення середнього класу та зміцнення його позицій. Це можна зробити лише 
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при суттєвому поглибленні курсу ринкових перетворень. На думку багатьох 

українських економістів, які враховують національні особливості, оптимальною 

формою для України є народна економіка, що забезпечує рівність стартових 

можливостей підприємницької діяльності, соціальну спрямованість економіки, 

вільний доступ усіх членів суспільства до освіти, науки, культури.  

Державними пріоритетами повинні бути: зміцнення інституту приватної 

власності, захист і нагромадження національного капіталу, стимулювання 

підприємництва та малого бізнесу. 

Кризові явища в усіх сферах суспільного життя, поширення корупції 

засвідчують складний і суперечливий характер реформ. Можна погодитися з 

деякими дослідниками, які стверджують, що причини такого стану речей у 

нехтуванні влади ідеологічними питаннями та духовними процесами у суспільстві. 

У своєму розвитку ми дійшли до стану, який описав видатний російський історик 

В. О. Ключевський ще у 1909 р.: “Звичайні явища в житті народів, відсталих і 

таких, що чомусь прискорено кинулися навздогін за передовим. Руйнування 

старих ідеалів і засад життя внаслідок неможливості сформувати з пов’язаних із 

віковими переказами і звичками нових занять, скласти нові побутові основи. А 

поки не закінчиться ця важка робота, кілька поколінь будуть животіти і хитатися в 

тому запаморочному стані, коли світогляд підмінюється настроєм, а моральність 

розмінюється на пристойність і етику”. 

На шляху розбудови правової держави та громадянського суспільства слід 

паралельно формувати нову ідеологію державотворення, нові орієнтації цінностей, 

у центрі яких має бути національна ідея як духовний і моральний стрижень нації. 

Вона повинна фокусувати стратегію нашого розвитку, політичну програму і 

економічну політику, єдність духовності та моралі на основі менталітету народу, 

історичний досвід української державності. Головною метою реалізації 

національної ідеї є постійне підвищення добробуту нації, збереження її 

самобутності, створення умов для розвитку майбутніх поколінь на засадах 

культури, мови, духовності, освіти. 
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Перспективною ідеологією для України є запропонована професором Ю. П. 

Сурміним ідея створення соціально орієнтованого суспільства середнього класу. 

Така ідея збігається з державними зусиллями, спрямованими на подолання 

бідності. Незважаючи на невелику чисельність (не більше 10 млн осіб) середнього 

класу, враховуючи українську ментальність, честь і гідність, орієнтованість на 

добробут і творчу працю, можна стверджувати, що ця ідеологія буде оволодівати 

свідомістю українців. 

Ідеали та цінності, спосіб життя середнього класу близькі та привабливі для 

переважної частини суспільства. Тим паче, що у недалекому радянському 

минулому, більшість населення України вважала себе середнім класом і за 

доходами, і за соціальним статусом. Нова ідеологія потребує нового погляду на 

економічну систему, яка вирізняється багатоукладністю як з точки зору власності, 

так і форм управління. Необхідно забезпечити рівноправне функціонування цих 

укладів та вільну працю кожного. Соціальний аспект цієї ідеології вже 

сформульований у Конституції України у понятті “соціальна держава”. 

Основними в новій ідеології повинні стати ідея та програма виходу країни з 

кризи, причому розраховуючи, головним чином, на власні сили та ресурси. 

Досягнувши цього, ми можемо вирішувати надалі проблеми нашої європейської та 

світової інтеграції. Але для цього потрібно не тільки підняти рівень виробництва 

або показник ВВП, а й за короткий історичний період здійснити якісні зміни – 

закінчити реформування промисловості, сільського господарства, провести 

інформаційну революцію. 

Такі зміни може забезпечити тільки ідеологія модернізації. Зважаючи на 

історичний досвід, керівництво України має провести ці перетворення не за 

рахунок народу, як було при індустріалізації, а для народу та й самим народом, 

зміцнюючи соціальне партнерство та громадянську злагоду. Втілення у життя 

нової ідеології необхідно здійснювати з урахуванням усіх негативних факторів, які 

можуть суттєво вплинути на кінцевий результат.  

Одним з таких чинників, важливість якого ще не всіма усвідомлюється, є 

морально-психологічний. Він набуває особливої актуальності ще й тому, що 
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українське суспільство має історичний досвід його недооцінки. Варто пам’ятати, 

що через нерозуміння психології власного народу провідники УНР у 1917–1920 

рр. не змогли повести за собою українське селянство. Морально-психологічні 

передумови корупції. За твердженням професора М. І. Мельника, поширення 

корупції в Україні пов’язане з такими основними морально-психологічними 

чинниками: 

– втрата моральних засад колишнього статусу у членів суспільства, низька 

оцінка своєї ролі у регулюванні суспільних відносин, девальвація моральних 

цінностей, деморалізація суспільства; 

– соціально-економічна і політична нестабільність, яка породжує у 

громадян, у тому числі й у державних службовців, дух невизначеності і 

невпевненості у завтрашньому дні (синдром тимчасовості); 

– послаблення імунітету суспільства до корупції та антикорупційної 

мотивації, що зумовлюється: перетворенням корупційних відносин із соціальної 

аномалії в соціальну норму (правило поведінки); сприйняттям громадськістю 

корупції як невід’єм ного елемента суспільних відносин; невірою значної частини 

населення в серйозність намірів політичного керівництва щодо протидії корупції 

та можливість відчутних позитивних зрушень у цій сфері; атмосферою правового 

нігілізму і безкарності за порушення закону;  

– невизнання значною частиною населення корупції соціальним злом, 

нерозуміння її небезпечності для суспільства, держави, окремої особи;  

– докорінні зміни світогляду, ідеологічних орієнтацій громадян нашої 

держави, які стосуються сфери публічної влади;  

– професійна та моральна деформація частини керівників і посадових осіб, 

які займають відповідальні посади, що виявляється у вчиненні корупційних діянь 

та порушень службової етики або поблажливому ставленні до них;  

– поширення корисливої спрямованості у діяльності службовців публічної 

сфери, їх готовність до порушення закону та норм моралі, а також орієнтованість 

значної частини населення на протиправне вирішення життєвих питань;  
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– наявність та сильний вплив психологічних стереотипів стосовно 

переважання державних засобів і підпорядкованості їм громадських форм у 

регулюванні суспільних відносин.  

Актуальність вивчення морально-психологічних факторів корупції 

зумовлюється ще і тим, що корупція – це не тільки соціальне, а й психологічне та 

моральне явище. Якщо з нею не боротися, то вона стає повсякденним способом 

мислення, який буде обумовлювати наш спосіб життя і наші дії. Світовий досвід 

засвідчує, що у тих країнах, де корупція поширена значною мірою, корумповані 

відносини все більше витісняють правові, етичні відносини, корупція стає 

соціальною нормою для всіх членів суспільства. Внаслідок цього відбувається 

злам у суспільній психології – люди у своїй поведінці з самого початку 

психологічно налаштовані на протиправні дії щодо держави і суспільства. За таких 

умов, на думку І. О. Ільїна, з’являються “дефекти правосвідомості”: “влада очікує 

поганих і протиправних дій, вона не сподівається на правосвідомість і тому визнає 

їх (народ) неблагонадійними... недовіра народу до влади призводить до того, що 

народ звик підозрювати свою владу, підозрює в її особі власну волю: він не вірить 

ні у свою силу, ні у свою шляхетність і тому перебуває в стані черні”. 

Цим словам майже сто років, але вони актуальні для сучасного суспільства. 

Багато науковців пов’язують корумпованість суспільних відносин з колишнім 

радянським минулим. Саме така психологічна атмосфера, на думку дослідників, 

була притаманна тодішньому суспільству.  

Кожне корупційне діяння відображає психологію певного індивіда, корупція 

як соціальне явище відображає психологію всього суспільства. Порушувати закон 

чи ні, врешті-решт, залежить від конкретної особистості. Були і є чесні люди, які 

не поступаються своїми уявленнями про добро і зло за будь-яких соціально-

економічних умов. Це дає привід певним дослідникам вважати, що корупційна 

модель поведінки має, головним чином, психологічне коріння, а корупція взагалі – 

психологічного походження. Щоб розібратися в тому, звідки походить такий 

правовий нігілізм, що є одним із найбільших бичів нашого суспільства, 

живильним середовищем злочинності та корупції, необхідно не тільки дослідити 
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актуальні проблеми сучасності, а й звернутися до аналізу характерних історичних 

рис, менталітету українського народу. 

Категорія “менталітет” належить до глобальних психологічних універсалій, 

що завжди вбирає як обов’язковий компонент залишки досвіду попередніх 

генерацій певної нації. Розгляд політичного аспекту нашої ментальності дасть 

змогу пролити світло на сучасні негаразди.  

Поняття “ментальність” пов’язане з такими латинськими аналогами, як 

mentalis, mens, mentis – “розумовий”, “розум”, “думка” або інтелект. Це сукупність 

і специфічна форма організації, своєрідний склад різних людських психічних 

властивостей і якостей, особливостей їх вияву. Ментальність відображає 

історичний процес у суспільній свідомості, зберігає генетичний код народу, дає 

почуття ідентичності, що обумовлює певну політичну і побутову поведінку. Знач 

на частина дослідників майже одностайно наводить кілька базових 

взаємопов’язаних особливостей традиційного політичного менталітету українства, 

а саме: екзистенціальний індивідуалізм, егоцентризм, інтроверсивність 

(спрямованість психіки на внутрішній світ), консерватизм, соціальний егалітаризм 

(прагнення до соціальної рівності), кордоцентричність (від лат. сordis – серце), 

ескапізм (прагнення до ілюзорного мрійництва), громадоцентризм, провінційність, 

анархійність, загальну аполітичність. 

Дослідники українського менталітету у своїх працях по-різному його 

характеризують. В. Липинський називав його “анархійним”, Д. Чижевський – 

“самоізолюючим”, В. Янів – “вибуялим”. Історія української державності свідчить, 

як зазначає І. Поліщук, що індивідуалізм українця не“доростає” до громадського 

рівня та існує виключно у царині суто егоїстичних інтересів, на побутовому рівні. 

Про це говорить і народний фольклор: “моя хата скраю, нічого не знаю”, “нижче 

трави, тихше води” та ін. 

Реформи, спрямовані на боротьбу проти корупції, повинні насамперед 

консолідувати демократичні принципи, верховенство права та інституційні 

реформи. Це потребує довгострокового підходу, політичної відданості та 

створення механізму впровадження і сприяння превентивним заходам, які є 
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достатньо незалежними від незаконного втручання і перешкод, зумовлених 

боротьбою за політичну владу. Прозорість публічних установ має надалі 

змінюватися як загальний важливий захід. Неменш важливо те, що попередження 

корупції не повинно бути первинним завданням для правоохоронних і каральних 

органів, а скоріше питанням, до вирішення якого мають бути залучені всі частини 

суспільства. 

Правоохоронна система України складається з декількох органів, залучених 

до розслідування корупційних правопорушень. Ця система не тільки є нечіткою 

щодо розподілу функцій, а й містить ризик дублювання дій і ускладнює 

проведення спільної політики боротьби проти корупції. До того ж 

немаєузгодженої законодавчої бази корупційних правопорушень. Законодавство 

про кримінальне правосуддя і процедура притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні діяння є напрактиці важкою для застосування 

багатьма залученими органами. Необхідні заходи щодо підвищення 

професіоналізму правоохоронних органів. Більше того, існує потреба у системі 

ефективного вилучення в порушників доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Позитивним є існування імунітетів від правоохоронних заходів і кримінального 

переслідування тільки для обмеженого кола посадовців та з обґрунтованих 

підстав. Однак імунітети не повинні застосовуватися в разі затримання посадовця 

на місці вчинення злочину (“infl agrante delicto”), а процедура позбавлення 

імунітетів має бути швидшою. 

Також необхідно продовжити реформування прокуратури, захистити її від 

політичного впливу і посилити роль у керівництві досудовим розслідуванням і 

переслідуванням. Це перетворить прокуратуру на природного загального 

координатора корупційних розслідувань. Крім того, незалежність, безсторонність 

та професійність суддів є необхідними передумовами дієвої судової системи, а 

тому потрібні особливі заходи у цьому плані. Сприйняття громадянами судової 

системи як корупційної є серйозною проблемою, яку треба негайно вирішувати.  

Наразі публічне управління являє собою поєднання старих успадкованих рис 

і сучасних принципів. Результатом є плутанина у законодавстві та інших нормах, 
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яким часто бракує узгодженої структури, що дає численні можливості для 

зловживань. Загальна законодавча основа для адміністративної ієрархії і процедур 

стала б значним досягненням. Існує нагальна потреба у реформуванні державної 

служби з метою удосконалення процедур найму, просування і навчання 

персоналу, попередження роботи на державній службі схильних до корупції осіб 

та створення кодексів поведінки/етики. Однак такі реформи мають поширюватися 

на всіх службовців публічного сектору. Зовнішній аудит, що здійснюється 

Рахунковою палатою, є успішним, однак охоплює тільки сфери, що фінансуються 

державою. Органи місцевої влади не підпадають під зовнішній контроль, за 

винятком тієї діяльності, що фінансується з державного бюджету.  

Юридичні особи чітко визначені у законодавстві, і всі вони повинні 

проходити процес реєстрації. Реєстраційна система є належною, і у центральному 

державному реєстрі міститься адекватна та відповідна інформація про юридичних 

осіб. Корпоративної відповідальності не існує, однак Україна перебуває на шляху 

до її впровадження.  

Головними чинниками, які знижують ефективність протидії політичній 

корупції, на думку експертів Центру Разумкова, є: 

– загальна політична ситуація в країні, інерція політичного протистояння; 

– нерозмежованість бізнесу і влади; 

– недосконалість системи організації влади на конституційному рівні; 

– відсутність політичної волі з боку вищих інститутів влади; 

– недосконалість законодавства; 

– недоліки системи державних інститутів з протидії корупції; 

– прояви політичної корупції в діяльності правоохоронних і судових органів; 

– недостатність впливу інститутів громадянського суспільства; 

– загальний рівень політичної культури державної і політичної еліти. 

Особлива небезпека корупції полягає в її “системності”, вона вражає і 

призводить до незворотних змін всього державного апарату. Корупція – одна з 

необхідних умов організованої злочинності, сама значною мірою породжує її. 

Існуючи в симбіозі, ці два явища становлять найбільшу небезпеку для держави та 
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суспільства. Боротьба з ними вкрай складна, тим більше, що твердо вибравши 

демократичний шлях розвитку, ми свідомо відмовилися від репресивних 

інструментів придушення, властивих тоталітарним і авторитарним суспільствам. 

Дуже серйозну проблему також становить сформоване у великої частини 

населення ставлення до корупції як до етично прийнятного способу вирішення 

особистих проблем, причому у молодих людей це виражається сильніше, ніж у 

літніх. 

Загальна віра в корупційність системи згідно з принципом, сформульованим 

соціологом В. Томасом, стає важливим чинником відтворення корупції і в 

майбутньому: “Якщо люди вірять у реальність визначення ситуації, що дається 

ними самими, ці визначення мають реальні наслідки”. Іншими словами, віра в 

корупційність системи накладає глибокий відбиток на очікування громадян від 

представників держави. 

У період кризи сприйняття системи як корупційної через описаний В. 

Томасом механізм самореалізованих очікувань здатне мати особливо серйозні 

наслідки. Який пасажир погодиться, за винятком випадків крайньої потреби, 

літати літаком компанії з поганою репутацією? Таким чином, у цього 

авіаперевізника буде менше пасажирів, а отже, і ресурсів для виправлення 

ситуації. Так само і в економіці. Якщо інвестори сприймають систему як 

корупційну, то хто буде вкладати в неї кошти? Більшість виводитиме їх, 

наближаючи кризу ще вчора здорової за фундаменталь ними показниками 

фінансової системи. Інвестиції, врешті-решт, залежать саме від суб’єктивних 

оцінок. Як писав Дж. М. Кейнс за підсумками осмислення кризи 1930-х років, 

фінансовий ринок стабільно функціонує доти, доки всі його учасники перебувають 

в “стані впевненості” (the state of confi dence), який, у свою чергу, має значну 

суб’єктивну складову. 

Таким чином, важко не погодитися з твердженням, що для ефективної 

протидії поширенню корупції в Україні необхідно здійснити комплекс заходів, які 

враховуватимуть особливості політичної корупції як явища. 

 Рекомендації на 2020 рік, які допоможуть знизити рівень корупції 
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Задля зниження рівня корупції та збільшення довіри з боку громадян та 

бізнесу у 2020 році необхідно впровадити низку змін. 

✓ Сформувати незалежну та професійну судову владу 

Запровадити нову процедуру призначення членів Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів та Вищої ради правосуддя. 

Забезпечити максимально ефективне очищення системи від недоброчесних 

суддів на всіх рівнях. Залучити до цього процесу громадськість та міжнародних 

експертів. 

✓ Забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної 

сфери 

Законодавчо забезпечити операційну спроможність САП та інституційну 

незалежність НАБУ і ДБР. 

Провести незалежну зовнішню оцінку діяльності із залученням міжнародних 

партнерів.  

Вдосконалити законодавство щодо інституту депутатської недоторканності, 

викривачів та реалізації АРМА функцій з управління. 

✓ Позбавити Службу безпеки України повноважень у сфері протидії 

економічним і корупційним злочинам.  Це дозволить спецслужбі звільнити кадрові 

та інші ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці та 

зосередитися на контррозвідці й протидії тероризму. Окрім того, варто позбавити 

такої можливості інші органи правопорядку. Забезпечити створення незалежного 

Бюро фінансових розслідувань. 

✓ Підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції 

Удосконалити загальні засади та особливості приватного фінансування 

партій.  

Підвищити ефективність системи державного фінансування партій. 

Оптимізувати процедури, пов’язані з поданням партіями фінансової 

звітності, підвищити ефективність державного контролю та юридичної 

відповідальності за дотриманням законодавства про фінансування партій. 
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✓ Запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації державного 

майна 

Запустити прозорий процес підготовки та реалізації державного майна. 

Забезпечити ухвалення пакету законодавчих змін для пришвидшення приватизації. 

Забезпечити підзвітність підприємств, що залишаються у власності держави. 

На думку Сьюзан Роуз-Акерман, ефективними заходами боротьби з 

корупцією можна вважати: 

1) програму ліквідації корумпованих програм;  

2) приватизацію 

3) реформу державних програм (дохід, збір, регулювання, соціальні допомоги);  

4) адміністративну реформу;  

5) удосконалення законодавства;  

6) системи закупівель (підвищення ефективності державних закупівель);  

7) реформу державної служби 

аналіз успішної практики антикорупційної боротьби у США дає підстави 

стверджувати, що важливими аспектами її подолання є правове регулювання 

запобігання та протидії корупції, спеціалізовані органи із боротьби та протидії 

корупції, а також цілеспрямовані заходи  соціально-економічної та політичної 

спрямованості. 

Ще на початку 1990-х років А. Шлейфер та Р. Вішна провели аналіз моделей 

корупції і виділили базові підходи до обмеження корупційних практик. Їхня стаття 

дотепер залишається серед найбільш цитованих робіт з обговорюваної проблеми. 

Ці теоретики пропонували такі заходи боротьби з корупцією. 

По-перше, йшлося про створення централізованої системи обліку та 

моніторингу дій чиновників, що дає змогу відслідковувати, які рішення і ким були 

прийняті, які ресурси на них були виокремлені і який був результат. Така система 

дає можливість виявляти відхилення від “нормативної поведінки”. Варто 

зазначити, що приблизно про це писав ще В. Ленін у 1923 р. у відомій статті “Як 

нам реорганізувати Робсільін спекції?”. 
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По-друге, робився акцент на необхідності системи санкцій за відхилення від 

“нормативної поведінки”. В умовах політичної конкуренції відсторонення 

чиновників, які порушують усталені правила, відбувається через вибори. За 

відсутності політичної конкуренції такі каральні функції, на думку А. Шлейфера і 

Р. Вішни, досить ефективно можуть виконувати партійні “політичні машини” (як 

це було, наприклад, у Чикаго протягом двадцятирічного правління мера-демократа 

Р. Делі або спецслужби КДБ у СРСР). Вони не можуть усунути корупцію, оскільки 

самі до неї схильні, але обмежують негативні наслідки корупції – оскільки 

замістьстягування хабарів безліччю різних автономних відомств, які не 

координують діяльність одне одного, з їх допомогою для держапарату вводяться і 

підтримуються єдині правила (включаючи єдиний “корупційний податок”). Як 

ілюстрацію А. Шлейфер і Р. Вішна наводять відмінності між німеччиною і 

Англією XV ст. У першому випадку для провезення вантажів по Рейну потрібно 

було 60 разів сплатити мита, у другому – достатньо було сплатити податки 

королю. Ця відмінність в інститутах відчутно позначалася на темпах і рівні 

економічного розвитку. Більш близькі до нас історичні аналогії – Радянський 

Союз (з його централізованою бюрократичною системою – негнучкою, але 

здатною за рахунок надконцентрації ресурсів домагатися проривів на ключових 

напрямах) і Росія 1990-х років (з децентралізованою бюрократією, що призвела 

країну до краху 1998 р.). 

По-третє, як важливий рецепт боротьби з корупцією пропонувалося 

впровадження механізмів конкуренції в діяльність державного апарату, наприклад, 

через можливість отримання одного дозволу або ліцензії не в одній, а в декількох 

різних державних установах. Ця теза, на перший погляд, здається дивною, 

оскільки в повсякденному розумінні державний апарат від початку будується за 

принципом монополії. Однак у реальності така конкуренція завжди присутня 

насамперед на регіональному рівні. Зокрема, підприємці можуть вибирати місце 

реалізації бізнес проектів і реєстрації компаній залежно від тих умов, які їм надає 

(або не надає) регіональна влада. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні запропоновано обґрунтування теоретичних засад з 

вдосконалення державної протидії корупції в Україні. Реалізована мета і завдання 

дослідження дають можливість дійти таких висновків: 

1. Аргументовано, що основним завданням держави є розвиток рівня 

життя населення, стимулювання розвитку економіки, а також особиста участь у 

протидії корупції. Потрібно розуміти що корупцію на 100% не викорінити, але це 

потрібно ставити на меті. 

2. На основі дослідження проблематики проаналізовано досвід протидії 

корупції в закордонних країнах та запропоновано за результатами дослідження 

якісно новий підхід до формування та реалізації новішого механізму державної 

протидії корупції. Проведений аналіз світового досвіду протидії корупції, показав, 

що в зарубіжних високорозвинених країнах відрізняється різноманіттям 

інструментів державного управління: створюеться або існує уповноважений орган 

що протидіє корупції, присутнє антикорупційне виховання та фінансова 

грамотність. Вивчення заходів, застосованих урядами західних країн, визначив 

країни, де політика влади спрямована на виховання населення (Сінгапур, 

Фінляндія, Данія). 

3. Охарактеризовано напрями та окреслено взаємодію корупції з іншими 

сферами. Проаналізовано та запропоновано сучасні підходи до вдосконалення 

інструментарію державної політики протидії корупції на основі комплексного 

дослідження економічних проблем з обліком регіональних економічних 

особливостей. 

4. Здійснено наукове обґрунтування факторів впливу державної політики 

протидії корупції. Окреслено модель структурних перетворень державної політики 

протидії корупції у функціонування держави як сукупності заходів органів 

державної влади щодо створення умов для стійкого та ефективного економічного 

обороту, у рамках якого задовольняються потреби громадян. 
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