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ВСТУП
Актуальність теми. Якісна та ефективна протидія корупції у системі
органів Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) є дуже
важливим питанням, що гостро стоїть перед Україною, адже саме цей орган
виконавчої влади займається безпосередньою реалізацією державної податкової
та митної політики, а також політики з питань адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок), тож
«ураження» його корупцією загрожує фінансово-економічній стабільності та
міцності українських держави і суспільства і, як результат, національній
безпеці. Одним із визначальних початкових кроків на шляху забезпечення
ефективного протистояння зазначеному негативному соціальному явищу є
визначення сутності поняття корупції та механізму протидії їй – це дозволяє
визначити характер та окреслити межі проблем, що належить вирішити, а
також встановити способи і напрямки їх розв’язання.
Проблеми та стан протидії корупції в діяльності органів виконавчої влади
розглядали

такі

Б. Карпінський,

науковці,

як

В. Коваленко,

О. Андрійко,

М. Бездольний,

М. Мельник,

Д. Заброда,

Є. Невмержицький,

М. Погорецький, Б. Романюк, М. Хаврошок, Ф. Шиманський та інші. Вагомим
науковим доробком у напрямі дослідження теоретичних засад трансформації
фіскальної та митної політики під впливом інтеграційних процесів стали праці
таких вітчизняних вчених, як: Н. Литвин, О. Федотова, І. Шулатова та інших.
Шляхи протидії корупції в діяльності органів виконавчої влади, а також
зокрема в діяльності ДФС України вже стали предметом наукових пошуків
таких дослідників, як: В. Бавін, С. Дрьомов, Ю. Кальниш, Д. Клименко,
Н. Литвин, Г. Усатий, Л. Усаченко, І. Яцків та інші.
Проте, враховуючи високий рівень корупції в органах державної
виконавчої влади, слід констатувати, що на сьогодні існує гостра необхідність у
здійсненні подальшого більш глибокого наукового опрацювання даного
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надзвичайно небезпечного соціально-деструктивного явища, зокрема до
розв’язання означеної проблеми необхідно підходити не лише із загальної
точки зору, тобто аналізувати корупцію і протидію їй в цілому, але й з більш
вузької позиції – у контексті проявів корупції та боротьби із нею в межах
окремих ланок державного механізму, зокрема в органах ДФС України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
дисертантом напрям наукового дослідження належить до пріоритетних у галузі
науки адміністративного права. Дисертація виконана відповідно до загальноакадемічної науково-дослідної теми Міжрегіональної Академії управління
персоналом

«Теоретико-методологічні

засади

становлення

української

державності та соціальна практика: політичні, юридичні, екологічні та
психологічні проблеми». Тема дослідження відповідає Пріоритетним напрямам
розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою
загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010
№ 14, та перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацій за
юридичними спеціальностями, Перелік яких затверджено рішенням Президії
Національної академії правових наук України від 18.10.2013 № 86/11.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
визначенні на основі аналізу чинного законодавства України та практики його
реалізації сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання
протидії корупції в органах ДФС України й виробленні на цій основі
відповідних пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі
основні задачі:
− визначити поняття протидії корупції у діяльності ДФС України;
− охарактеризувати чинники, що впливають на стан протидії корупції у
діяльності ДФС України;
− розкрити правові засади забезпечення протидії корупції у діяльності
ДФС України;
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− окреслити правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах ДФС
України;
− охарактеризувати принципи протидії корупції у діяльності ДФС
України;
− з’ясувати форми та методи протидії корупції в органах ДФС України;
− окреслити поняття та зміст організаційних засад протидії корупції в
органах ДФС України;
− встановити

найбільш

важливі

внутрішньо-організаційні

засади

протидії корупції в органах ДФС України;
− розкрити основні зовнішньо-організаційні засади протидії корупції в
органах ДФС України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час
протидії корупції в органах ДФС України.
Предмет дослідження становить адміністративно-правове регулювання
протидії корупції в органах ДФС України.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить
комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового
пізнання, які використано у комплексі. Так, за допомогою логіко-семантичного
методу, методу сходження, а також формально-логічного методу удосконалено
визначення понять “протидія”, “протидія корупції”, “протидія корупції в
органах ДФС України” (підрозділ 1.1), “правові засади” (підрозділ 1.2),
“принципи протидії” (підрозділ 2.2), “організаційні засади протидії корупції”
(підрозділ 3.1), внутрішньо-

та

зовнішньо-організаційні

засади

протидії

корупції (підрозділи 3.2-3.3). За допомогою системно-структурного методу
узагальнено та систематизовано принципи, форми та методи протидії корупції в
органах ДФС України. Формально-юридичний метод використано для аналізу
правових засад протидії корупції в органах ДФС України (підрозділ 1.3);
порівняльно-правовий метод застосовано для характеристики нормативноправових актів, що регламентують організаційно-правові засади протидії
корупції в органах ДФС України (підрозділи 3.1-3.3).
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Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять
наукові праці фахівців у галузі філософії, загальної теорії держави і права,
адміністративного права, інших галузевих правових наук, у тому числі
зарубіжних дослідників. Нормативною основою дослідження є Конституція
України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також
проекти нормативних актів, що визначають правові засади протидії корупції в
органах ДФС України. Інформаційну та емпіричну основу дисертації
становлять узагальнення практики діяльності суб’єктів протидії корупції в
органах ДФС України, політико-правова публіцистика, довідкові видання,
статистичні матеріали тощо.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота є
однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів
пізнання, урахуванням останніх тенденції реформування органів ДФС України
та інших органів влади, внесення змін до чинного законодавства, а також
набрання чинності Закону України “Про запобігання корупції”, сформулювати
авторське

бачення

шляхів

удосконалення

адміністративно-правового

регулювання протидії корупції в органах ДФС України. В результаті
проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та
висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
вперше:
− на монографічному рівні досліджено стан протидії корупції в органах
ДФС України з моменту набрання чинності Законом України “Про запобігання
корупції”, у зв’язку з чим наголошено, що новий Закон хоча і містить
визначення ряду важливих понять, зміст яких не розкривався у попередніх
антикорупційних

законах,

проте

він

теж

не

позбавлений

недоліків.

Обґрунтовано необхідність внесення низки змін до Закону України “Про
запобігання корупції”;
−

запропоновано авторське визначення поняття “протидія корупції в

органах ДФС України”, під яким слід розуміти сукупність дій уповноважених
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на те суб’єктів, коло яких чітко визначено у законодавстві, спрямованих на
недопущення виникнення проявів корупції в органах ДФС України;
− обґрунтовано необхідність розробити Положення про протидію
корупції в органах ДФС України з урахуванням вимог Закону України “Про
запобігання корупції”, яке б визначено концептуальні та стратегічні аспекти
впровадження державної антикорупційної політики безпосередньо в середині
даного відомства;
удосконалено:
−

характеристику системи та специфіку суб’єктів протидії корупції в

органах ДФС України після запровадження адміністративної реформи 2014
року, зокрема акцентовано, що більшість суб’єктів протидії корупції на
теперішній час не мають відповідного правового підґрунтя діяльності;
−

розуміння поняття “протидія корупції” як комплексного механізму,

що будується та функціонує на певних принципах та у відповідності із
вимогами діючого законодавства, має свій суб’єктно-об’єктний склад та
відповідні інструменти, в якості яких виступають відповідні форми, методи,
способи та засоби протидії;
−
що

визначення правового статусу як комплексної правової категорії,

визначає

юридичне

становища

якогось

суб’єкта

(громадянина,

підприємства, державного органу, посадової особи, об’єднання громадян тощо)
у контексті тих чи інших суспільних відносин, в яких він перебуває;
дістали подальшого розвитку:
−

характеристика співвідношення розуміння термінів “протидія”,

“запобігання” та “боротьба”, на підставі такого аналізу обґрунтовано
необхідність використовувати саме термін “протидія корупції”, а не термін
“боротьба”, оскільки воно, по-перше, відображає найбільш загальний та
комплексний підхід до протистояння зазначеному явищу, а по-друге, акцентує
увагу на управлінському аспекті боротьби із корупцією;
−

запропоновано розуміти дії працівників ДФС України, спрямовані

на досягнення корисної мети як для себе, так і/або для інших осіб шляхом
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неправомірного використання свого службового становища, порушення
правових норм, а також моральних засад суспільства та його інтересів, що може
призводити до зростання фінансових махінацій, шахрайства, сприяння
платникам уникненню від сплати податків та різного роду внесків до
відповідних бюджетів, нанесення державі збитків у вигляді відсутності
належних надходжень до державного бюджету;
−

обґрунтування,

необхідності

використовувати

саме

термін

“протидія корупції”, а не термін “боротьба”, оскільки воно, по-перше,
відображає найбільш загальний та комплексний підхід до протистояння
зазначеному явищу, а по-друге, акцентує увагу на управлінському аспекті
боротьби із корупцією;
− розуміння того, що одним із відправних кроків забезпечення якісної та
ефективної протидії корупції в діяльності ДФС України є запровадження чітких
та змістовних правових засад її здійснення, під якими слід розуміти систему тих
нормативно-правових

актів,

що

визначають

матеріально-правові

та

процедурно-процесуальні аспекти організації та реалізації зазначеної протидії;
− теза, що на сьогодні однією із причин неефективної протидії корупції
в системі фіскальних органів є певні розбіжності та невідповідності між
організаційною та правовою складовими механізму протидії зазначеному
антисоціальному явищу;
− пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративноправового регулювання протидії корупції в органах ДФС України.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:
− у науково-дослідній сфері – як основа для подальшого розроблення
проблем протидії корупції в органах ДФС України;
− у правотворчості – для вдосконалення чинних і розроблення проектів
законодавчих та підзаконних актів, що сприятиме поліпшенню протидії
корупції в органах Державної фіскальної служби України;
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− у правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності
організації протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в практичну
діяльність ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві від21
травня 2015 р.);
− у навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних
посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Податкове право»; вони
вже використовуються в ході проведення занять із зазначених дисциплін у
Міжрегіональній Академії управління персоналом. Їх враховано також у
навчально-методичних розробках, підготовлених за участю автора (акт
впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес
Міжрегіональної Академії управління персоналом від 10 квітня 2015 р.).
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися на
засіданнях кафедри адміністративного права Інституту права імені князя
Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом, та
були

оприлюднені

на

науково-практичних

конференціях:

«Публічне

адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 2015); «Дотримання прав
людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його
вдосконалення» (Київ, 2015).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у
6 статтях, 5 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1
стаття в іноземному виданні, та 3 тезах наукових повідомлень на науковопрактичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1.1 Поняття протидії корупції у діяльності Державної фіскальної
служби України
На сучасному етапі суспільного розвитку корупція є однією з головних
загроз національній безпеці та демократії в Україні. Рівень поширення даного
негативного явища є одним з індикаторів розвитку суспільства, його моралі,
політичного, економічного, соціального стану держави в цілому. Корупція
негативним чином впливає на ефективність дій державної влади під час
здійснення управління нею суспільними процесами та відносинами у
економічній, політичній, правовій, соціальній та інших ключових сферах
суспільного життя. Адже як слушно відмічає Н. В. Кузнєцова, що корупція – це
не тільки правове, а й як соціальне, економічне та моральне явище, яке завдає
шкоди нормальному функціонуванню моральних і правових відносин у
суспільстві та державі [78]. Саме тому життєвою необхідністю подальшого
розвитку держави є протидія корупції. Розв`язання цієї проблеми є дуже
важливим кроком для забезпечення суспільного прогресу, нормального життя
та запобігання іншим викликам і загрозам. Потужний потенціал України в
економічній, політичній, правовій та соціальній сферах дає надію на
покращення антикорупційної ситуації в нашій країні [66, с. 5].
Витоки корупції пов’язані з класовою організацією суспільства,
виникненням держави та права, в результаті чого сформувалася окрема
соціальна група осіб, які почали виконувати владні функції (так зване
«чиновництво»). Перша згадка про корупцію у системі державної служби
знайшла своє відображення в архівах Стародавнього Вавилону (друга половина
XXIV ст. до н. е.). В епоху шумерів і семітів цар Лагаша реформував державне
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управління з метою припинення зловживань своїх чиновників і суддів, а також
зменшення фактів вимагання незаконних винагород у храмового персоналу з
боку царської адміністрації, управління і впорядкування платежів за обряди [16,
с. 94]. Звичайно, окрім означеної і ряд інших історичних подій випливав на
процес становлення поняття корупції, однак такі не є предметом нашого
дослідження у даному підрозділі. Однак, попер те, що досліджуване явище,
тобто корупція, виникло ще у стародавні часи, його поняття у сучасній
інтерпретації починає складатися на рубежі утворення централізованих держав
і нині існуючих правових систем.
Перш за все вважаємо за доцільне визначитися із значенням поняття
корупція – це дозволить нам сформувати більш чітке уявлення про предмет
нашого дослідження у даному підрозділі, про протидію чому, власне кажучи,
слід вести мову. Отже, поняття "корупція" сформувалося за давніх часів і
розумілося загалом як хабарництво. Термін "корупція", зазначають вони,
походить від сполучення латинських слів "corrеі" - декілька учасників однієї зі
сторін зобов'язального відношення з приводу єдиного предмета і - ламати,
ушкоджувати, порушувати, відміняти. У результаті утворився самостійний
правовий термін -"corrumpere", що припускав діяльність декількох (не менше
двох) осіб, метою яких є "псування", "ушкодження" нормального ходу судового
процесу або процесу керування справами суспільства1. Дане поняття було
введене у вжиток лише наприкінці 80-х років XX ст. Замість нього
використовувалися

терміни

"хабарництво",

"зловживання

службовим

становищем", "попуск" тощо [78].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови під
корупцією пропонується розуміти діяльність осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм
повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших
переваг. Мова також іде й про пряме використання посадовою особою свого
службового

становища

з

метою

особистого

збагачення.

Підкупність,

продажність урядовців і громадських діячів також не залишилися поза увагою
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укладача вказаного тлумачного словника – В.Т. Бусела [23, с. 937].
Міжнародна поліцейська енциклопедія дає наступне визначення поняття
«корупція»: під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих
їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або ін. переваг.
Корупційними діяннями є: а) незаконне одержання особою, уповноваженою на
виконання функцій держави, під час виконання таких функцій матеріальних
благ, послуг, пільг або ін. переваг, зокрема прийняття чи одержання предметів
(послуг) у спосіб їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від
їхньої факт, (справжньої) вартості; б) одержання особою, уповноваженою на
виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів,
нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг або переваг, не
передбачених чинним законодавством [102, с. 506].
У свою чергу у Великому енциклопедичному юридичному словнику за
редакцією Ю.С. Шемшученка досліджуваний термін характеризується дещо в
іншій площині, зокрема у ній йдеться про те. Що корупція (від лат. – псування,
розбещування, підкуп) – це соціальне явище, яке охоплює всю сукупність
корупційних діянь, пов’язаних із неправомірним виростанням особами,
уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, службових
повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення особистих
інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших корупційних правопорушень,
які створюють умови для вчинення корупційних діянь або є приховуванням їх
чи потуранням їм. У правовому аспекті корупція становить сукупність різних за
характером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю
корупційних діянь, а також порушень етики поведінки посадових осіб,
пов’язаних із вчиненням цих діянь [21, с. 406]. Як видно, Ю.С. Шемшученко
ширше розкриває зміст поняття «корупція», що породжує концептуальні
відмінності від попереднього. Однак спільним для обох тлумачень є визначення
корупції як діяння, що пов’язані із неправомірним використанням особами,
уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, службових
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повноважень, відповідних можливостей.
Дещо у різних векторах розглядається поняття «корупція» на сторінках
правової літератури. Так, на переконання Кузьменко В.П. найбільш поширеним
визначенням корупції слід вважати використання службового становища
посадовими особами для надання за винагороду різного роду неправомірної
вигоди, під якою розуміються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підставах обіцяють,
пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за
мінімальну ринкову [77, с. 25].
Як стверджує H.A. Лопашенко, саме підкуп визначає зміст корупції [84].
Розвивають уявлення про сутнісній зміст корупції численні атрибутивні
визначення й, зокрема: «корупція - це ракова пухлина, яка перероджує
державний апарат, призводить його до незворотних змін [2, с. 3], «корупція - це
явище, що полягає у розкладанні влади...» [33, с. 24], «фактор, що одночасно
деформує і особистість, і суспільство і державу» [27, с. 5], «корупція - це
корозія влади. Як іржа роз’їдає метал, так корупція руйнує державний апарат і
моральні засади суспільства» [53, с.21].
Визначаючи суть корупції, у своїй монографії «Корупція: сутність,
поняття, заходи протидії» М. Мельник пише, що слід передусім виходити з
того, що корупція не може бути зведена до якогось конкретного суспільно
небезпечного діяння чи до певного правопорушення : "Корупція - це соціальне
явище, яке має соціальну обумовленість та соціальні закономірності розвитку,
здійснює негативний вплив на соціальні процеси. Існуючи в суспільстві, будучи
породженням суспільних відносин, корупція пронизує різні соціальні сфери
суспільства, деформує різні групи суспільних відносин [94, с. 6].
В. Коваленко вважає, що корупція – це одне з явищ, що здатні
породжувати кризові стани у різних галузях суспільного та соціального
розвитку кожної держави, насамперед це стосується політики, економіки,
державного управління, а також є однією із ключових передумов існування
організованої злочинності [55, с. 27]. У свою чергу, Н. Карпов термін
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«корупція» розуміє як синонім «хабара», «підкупу», продажності посадових
осіб (державних службовців) [46, с. 34]. І. Яцків вважає, що корупція являє
собою комплексне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних
правопорушень:

кримінально-правових;

адміністративно-правових;

дисциплінарних. Така ситуація, відмічає автор, пояснює наявність розмаїття
визначень корупції різними авторами і проблеми з формулюванням загального,
єдиного визначення цього явища [224, с.89]. І. Яцків зазначає, що корупція в
адміністративно-правовому
заснованою

на

розумінні

передбачених

є

системою

конкретним

публічних

складом

відносин,

корупційного

адміністративного правопорушення діяннях публічних посадових осіб [224, с.
89].
З позиції Д. Бейлі корупція – це зловживання владою, використання її в
особистих цілях, які не обов’язково повинні давати матеріальні вигоди [226, с.
15].
С. Г. Александров, у своїх працях пише, що корупцією є ситуація, за якої
посадова особа приймає протиправне рішення, з якого отримує вигоду якогось
друга сторона, а сама посадова особа отримує незаконну винагороду від цієї
сторони [8, с. 17].
О. В. Терещук характеризує корупцію як діяльність осіб, уповноважених
на виконання державних функцій, чи прирівняних до них осіб, спрямовану на
протиправне використання наданих їй повноважень або свого посадового
становища та пов'язаних з ними можливостей для незаконного одержання від
фізичних і юридичних осіб матеріальних благ, послуг, пільг, переваг або іншої
вигоди матеріального чи нематеріального характеру (запроданство), а також
підкуп зазначених осіб фізичними і юридичними особами [78].
З точки зору С. П. Глінкіної корупція є спеціальним навмисним
недотриманням принципу незалежності сторін з метою отримання за рахунок
такої поведінки будь-яких переваг для себе чи для інших осіб, з якими
встановлені особисті стосунки [31, с. 75].
Автори посібника «Запобігання і протидія проявам корупції як елемент
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модернізації системи державної служби» зазначають, що корупція – це складне
і багатоаспектне (економічне, політичне, правове, морально-психологічне)
соціальне явище змістом якого є обумовлена політичними, економічними,
соціальними і психологічними факторами система негативних поглядів,
переконань, установок і діянь посадових осіб інститутів влади, державних і
недержавних

організацій,

спрямованих

на

політичних

задоволення

партій,

особистих,

громадських

корисливих,

організацій,

групових

або

корпоративних інтересів шляхом підкупу, хабарництва, зловживання владою,
надання пільг і переваг всупереч суспільним інтересам. Її соціальна сутність
проявляється в тому, що вона: має соціальну обумовленість (є продуктом
соціального життя); має свою соціальну ціну, яку платить суспільство за
існування корупції; істотно впливає на найважливіші соціальні процеси; має
історичні витоки і глобальний характер; є економічним, політичним, правовим,
психологічним і моральним явищем; має властивість пристосовуватись до
соціальних реалій, постійно міркувати та видозмінюватися [45, c.13].
M. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. M. Мельник вважають, що у
загальному вигляді корупцію можна визначити як соціальне явище, яке
охоплює всю сукупність діянь, пов'язаних з неправомірним використанням
особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення
особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших правопорушень, що
створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування [79,
c.24].
А. І. Долгова та С. В. Ванюшкін визначають корупцію як «соціальне
явище, що характеризується підкупом, продажністю державних або інших
службовців і на цій основі корисливим використанням ними в особистих або у
вузько групових, корпоративних інтересах офіційних службових повноважень,
пов’язаних з ними авторитету й можливостей» [76, с.501].
Поряд з цим, на переконання О. В. Ткаченка, який досліджував
адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ,
змістовне навантаження терміну “корупція” слід розглядати саме як соціальне
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явище, яке складається із сукупності однорідних за суттю протиправних дій
наділеної державою владно-управлінськими повноваженнями особи, які
виражаються в навмисному діянні, що порушує вимоги законодавства, з метою
отримання для себе або наближеного кола осіб матеріальних чи нематеріальних
благ, задоволення інших суб’єктивних потреб [204]. Дійсно, корупційні діяння
не можуть розглядатися поза межами правового суспільства, так як в такому
випадку втрачається суспільна небезпека зазначеної категорії через призму
виконання службовою особою органу державної влади покладених на неї
адміністративно-розпорядчих та управлінських функцій, що є відмінною
ознакою корупції серед інших антисоціальних явищ як то сповідання
особливих релігійних, політичних чи інших екстремістських проявів. Це
означає, що не варто піддавати корупційні прояви аналізу з політичної точки
зори (за виключенням можливих випадків поширення неправдивої інформації
чи навпаки достовірних відомостей стосовно корупції в різних відомствах з
метою проведення перевірки за вказаних фактом, заміщення чи ліквідації
окремих

посад,

пропагування

негативного

ставлення

до

відповідного

державного органу зі сторони громадськості тощо).
Схожої позиції притримуються Г. Аврек та В. Овчинський. Наведені
вчені розглядають корупцію як форму службового зловживання, в якому
завжди наявна пряма чи завуальована корислива мета. Вони стверджують, що
корупція пов’язана з підкупом осіб, які перебувають на державній, або
громадській службі, одержанням ними додаткових доходів, благ і переваг за
вчинення умисних дій або бездіяльністю (у тому числі в інтересах третіх осіб),
всупереч інтересам держави та суспільства. [1, с. 105]. Суперечливим виглядає
твердження стосовно того, що корупція завжди пов’язана з процедурою
підкупу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, адже річ може йти про штучне затягування термінів
виконання доручення (вказівки) контролюючого органу або ж порушення
термінів

надання

адміністративних

послуг

спеціально

уповноваженим

суб’єктом, що підпадають під ознаки адміністративного правопорушення,
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пов’язаного з корупцією. Це означає, що не завжди складовою частиною
корупційних діянь виступає отримання неправомірної вигоди зі сторони третіх
осіб, а відтак такого роду ознака може бути відмінною, проте не обов’язковою.
Між тим, з точки зору В. П. Корж, корупція – це проникнення у владні й
управлінські структури організованої професійної злочинності, прийняття
посадовими

особами

цих

структур

законів,

управлінських

рішень

у

корпоративних, вузькогрупових інтересах фізичних та юридичних осіб. При
цьому проявляється корупція не лише в корисливих зловживаннях владою чи
посадовим становищем, а й у економічних злочинах, зокрема, розкраданнях
державного або колективного майна в особливо великих розмірах, контрабанді,
ухиленні

від

оподаткування

тощо.

Характерною

ознакою

корупції

є

задоволення вузькогрупових інтересів злочинних структур, партій, груп як з
корисливих, так і з інших мотивів. Проте ці дії в чинному законодавстві не
визначені як корумповані [64, с. 26]. Важко зрозуміти що саме вчена
намагалася втілити в категорію вузькогрупових інтересів. Можливо, йдеться
про інтереси вузького кола осіб, що є зацікавленими в прийнятті правомочною
особою розпорядчого чи іншого процесуального рішення на їх користь. У
такому випадку потрібно відстежувати причинно-наслідковий зв’язок між
офіційними

рішеннями

суб’єктів владних повноважень, особливостями

господарської діяльності фізичних та юридичних осіб і кінцевими результатами
так званої співпраці в тандемі. Адже трапляються випадки, коли корупція
проявляється у вигляді потурання зі сторони посадової особи державного
органу (закладу, установи чи організації) діям підлеглого чи керівника
(засновника) підконтрольного суб’єкта підприємництва через призму тісних
родинних або дружніх зв’язків і т.п.
А тому, науково обґрунтованою виглядає позиція Г. К. Мішина й
І. Б. Маліновського, які вважають, що корупційна поведінка не обмежується
корисливою мотивацією з боку винних осіб. Вони визначають корупцію як
прояв у сфері соціального управління, що має вираз у зловживанні владними
повноваженнями шляхом їх використання за особистою (в широкому смислі –
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індивідуальною та груповою) метою [101, с. 17]. З таких міркувань, можна
припустити, що така суб’єктивна складова як індивідуальна мета зосереджена
виключно в задоволенні інтересів третіх осіб без корисливого підґрунтя, тоді як
групова – отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, дорогих
подарунків, безкоштовно різних послуг на платній основі.
З викладеного видно, що на сьогодні юридична наука не виробила чітких
критеріїв визначення корупції. Одні дослідники (наприклад, С. Г. Александров)
пропонують вузьке тлумачення даного поняття, інші – (наприклад, Ю. С.
Шемшученко) підходять до його розуміння більш широко (просторо). Як
результат визначення досліджуваного явища, що пропонуються різними
авторами або характеризують його дещо однобічно, акцентуючи увагу лише на
певних аспектах корупції, або мають занадто загальний характер і не
враховують його специфічних властивостей. В цілому, розмірковуючи про
сутність корупції, варто погодитися із думкою О. О. Макухіна, який наголошує
на тому, що відсутність єдиної наукової позиції щодо розуміння поняття
корупції пояснюється тим, що вона, корупція, багатоаспектне соціальноекономічне, політичне та моральне явище, що складається з цілого комплексу
протиправних дій і неетичних вчинків, а отже, досить складно дати єдине,
вичерпне визначення цього поняття, яке б відрізняло корупційні явища від
таких, що не є корупційними в усіх випадках [87, c.59].
У зв`язку із вищезазначеним, звернемося до аналізу офіційного, тобто
законодавчого, визначення поняття корупції. Розпочати слід з вивчення
міжнародних документів, адже саме у них були зроблені перші спроби
відображення офіційної позиції цивілізованого світу з приводу змісту такого
явища як корупція. Така вперше нормативне визначення корупції було
сформульовано 34-оюсесією Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1979 р., а
саме: «Корупція - це будь-яка дія чи бездіяльність службової особи у сфері її
повноважень за винагороду в будь-якій формі в інтересах того, хто надає таку
винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, так і без їх порушення»
[117, с. 14].
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Аналіз міжнародної практики свідчить, що сучасного визначення термін
«корупція» набув у міжнародних документах, у 70-90-х роках минулого
століття, зокрема у резолюції «Практичні методи боротьби з корупцією»,
підготовленій секретаріатом VIII Конгресу ООН у 1990 р., на якому
розглядалися

питання

попередження

злочинності

та

ставлення

до

правопорушників. У розділі «Корупція в державному управлінні» зазначається,
що проблеми корупції у державній адміністрації мають загальний характер і їх
згубний вплив відчувається в усьому світі [90, с. 37].
У Конвенції ООН проти корупції, яка була схвалена Генеральною
асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року та ратифікована Законом України «Про
ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» від 18
жовтня 2006 року [165], під корупцією розуміється зловживання владою в
особистих цілях [61].
У Конвенції Євросоюзу «Про кримінальну відповідальність за корупцію»
зазначається, що корупція являє собою хабарництво й будь-яку іншу поведінку
осіб, яким доручено виконання певних обов’язків у державному чи приватному
секторі, й яке призводить до порушення обов’язків, покладених на них за
статусом державної посадової особи, приватного співробітника, незалежного
агента чи іншого роду відносин й переслідує ціль одержання будь-якої
незаконної вигоди для себе або інших. У Конвенції ООН проти корупції,
прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН, корупцію розподіляють на дві групи:
1 - корупція в публічному секторі (підкуп національних посадових осіб, підкуп
іноземних публічних посадових осіб та посадових осіб публічних міжнародних
організацій, розкрадання, неправомірне присвоєння чи інше нецільове
використання майна публічними посадовими особами, зловживання впливом у
корисливих

цілях,

зловживання

службовим

становищем,

незаконне

збагачення); 2 - корупція в приватному секторі (підкуп та розкрадання майна)
[175, с. 12].
В антикорупційних міжнародних договорах (Конвенції ООН проти
корупції 2003 р. і Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 1999 р.)
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містяться дефінітивні норми, які після ратифікації цих документів нашою
країною у 2005 р. і 2006 р. стали обов’язковими для української правової
системи. Так, за визначенням Ради Європи, корупція - це хабарництво і будьяка інша поведінка осіб, яким доручено виконання певних обов’язків у
державному чи приватному секторі, що веде до порушення обов’язків,
покладених на них за статусом державної посадової особи, приватного
співробітника, незалежного агента, і має на меті одержання будь-яких
незаконних вигод для себе та інших [86; 128].
У цілому міжнародно-правові визначення корупції, що використовуються
в документах ООН і РЄ, є такими: корупція - це зловживання владою або
поняттям довіри заради персональних привілеїв чи на користь привілеїв іншій
особі або групі осіб, до яких спостерігається відношення лояльності [227].
Вперше в історії незалежної України офіційне тлумачення поняття
«корупція» було викладене у ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією»
від 05.10.1995 № 356/95-ВР [132], яке, втім не повною мірою відображало суть
вказаної категорії і могло бути застосоване лише у контексті цього Закону. Так,
у даному нормативно-правовому акті вищої юридичної сили, який наразі
втратив чинність, під корупцією розумілася діяльність осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих
їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших
переваг. При цьому у цій же статті означеного закону встановлювалося, що
корупційними діяннями є:
а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій
держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг
або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг)
шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є

істотно

нижчою від їх

фактичної (дійсної) вартості;
б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна
з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним
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законодавством.
Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин,
передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що
надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг
підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход держави. Згідно із приміткою
до статті 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995 №
356/95-ВР під діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
слід розуміти і діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, що
спрямована на здійснення повноважень місцевого самоврядування.
У квітні 2011 року в Україні було прийнято Закон України «Про засади
запобігання і протидії корупції» (який наразі також втратив чинність) [142], у
статті 1 якого надається наступне визначення: корупція - використання особою,
зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових
повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних
із цим можливостей. Як бачимо, чинний термін «корупція» охоплює значно
ширше коло суспільних відносин, які спрямовані на одержання неправомірної
вигоди, прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди як для безпосередньо
державного службовця, так і для інших осіб, аніж досліджуваний термін у
попередній редакції. Також у даному законі були закріплені визначення таких
понять як: «близькі особи», корупційне правопорушення» та «неправомірна
вигода», що також позитивним чином, на нашу думку, вплинуло на визначення
сутності та меж досліджуваного небезпечного, соціально шкідливого явища.
Так у законі «Про засади запобігання і протидії корупції» було встановлено,
що:
- близькі особи – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син,
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дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба,
внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи,
які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та
обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в
тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
- корупційне правопорушення – це умисне діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону,
за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та
дисциплінарну відповідальність;
- неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або
одержують без законних на те підстав [142].
Також доцільним буде, на нашу думку, відзначити, що у методичних
рекомендаціях «Запобігання і протидія корупції в державних органах та
органах місцевого самоврядування», затвердженими Міністерством юстиції
України [97] від 16.10.2013 р., визначено, що в загально-соціальному розумінні
до

корупції

відносяться

будь-які

форми

нелегітимного

використання

службового становища в особистих цілях. Окрім того, визначено, що до
корупційних віднесено кілька специфічних правопорушень, що фактично не
мають ознак корупції, однак є суттєвим порушенням вимог антикорупційного
законодавства щодо запобігання корупції. Йдеться, зокрема, про порушення
вимог фінансового контролю, порушення вимог стосовно повідомлення про
конфлікт інтересів, невжиття заходів щодо протидії корупції, відповідальність
за які передбачена главою 13 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Зазначені

законодавчі

нововведення

засвідчили

про

здійснення

законодавцем ряду важливих конкретних кроків в бік протидії будь-яким
корупційним проявам у державі, зокрема через формулювання більш широкої
та, разом із тим, чіткої й змістовної офіційної позиції щодо того, що слід
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розуміти під корупцією.
Наприкінці 2014 року, а саме 14 жовтня в нашій державі було прийнято
новий антикорупційний закон: «Про запобігання корупції» № 1700-VII, в якому
закріплено, що корупція – це використання особою, зазначеною у частині
першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних
з

ними

можливостей

[140].

З

викладеного

видно,

що

визначення

досліджуваного поняття, тобто корупції, не зазнало якихось змін у оновленому
антикорупційному законодавстві, і залишилося таким самим як і в
попередньому законі «Про засади запобігання і протидії корупції» від 2011
року. Втім певні змін зазнало формулювання визначення поняття «корупційне
правопорушення», так у Законі України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 № 1700-VII записано, що корупційне правопорушення – це діяння,
що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій
статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну
та/або цивільно-правову відповідальність. Як видно із приведеного, у новому
визначенні «корупційного правопорушення» порівняно із тим, що викладалося
у законі «Про засади запобігання і протидії корупції» від 2011 виключено
вказівку на те, що за корупційні діяння може застосовуватися адміністративна
відповідальність. Натомість в новому законі «Про запобігання корупції»
введено у дію поняття «правопорушення, пов’язане з корупцією», яке слід
розуміти як діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим
Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у
частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
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Тобто за даний вид порушень вже може застосовуватися адміністративна
відповідальність,

зокрема

передбачена

Главою

13-А

«Адміністративні

правопорушення, пов`язані з корупцією» КУпАП від 07.12.1984 № 8073-X [57].
Також слід зазначити, що новий Закон України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 № 1700-VII містить визначення ряду важливих понять, зміст яких не
розкривався у попередніх антикорупційних законах, зокрема йдеться про
офіційне тлумачення таких термінів як:
- подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової;
- потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень,
або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
- приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи,
у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях;
- реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
- антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативноправових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно
чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією [140].
Отже, враховуючи вищевикладені наукові точки зору щодо сутності
поняття «корупція», а також його офіційне (законодавче) тлумачення,
вважаємо, що в процесі встановлення сутності даного явища та формулювання
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його визначення, варто виходити з таких важливих моментів:
- по-перше, з того, що корупція це – комплексне соціальне явище, а не
просто конкретне суспільно небезпечне діяння. Корупція – це явище,
притаманне усім державам світу, це невід’ємний атрибут публічної влади.
Відмінність різних держав у цьому плані полягає не у наявності чи відсутності
корупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних проявів, впливу
корупції на соціальні, економічні та політичні процеси.
- по-друге, у правовому сенсі корупція - це збірне поняття, яке охоплює
сукупність

взаємопов’язаних

адміністративних,

правопорушень

дисциплінарних,

(кримінально-правових,

цивільно-правових).

Реально

ці

правопорушення мають різні форми. До них, насамперед, відносяться
хабарництво, зловживання владою або посадовим становищем та інші посадові
злочини, які вчиняються для задоволення корисливих та інших особистих
інтересів чи інтересів третіх осіб [66, с. 71].
З метою більш правильного та повного розуміння корупції необхідно
визначити її основні елементи (ознаки), тобто складові частини змісту корупції.
Такими ознаками, на думку останнього, є:
1) особа, яка приймає рішення, згідно з певними правилами та
критеріями, яка має право відійти в тій чи іншій мірі від конкретних норм, яка в
принципі відповідальна за правильність прийнятого рішення перед іншим
компетентним органом;
2) корупція напряму пов’язана з дискреційними повноваженнями в
процесі прийняття рішень;
3) взаємозв’язок між особою, яка приймає рішення, та зацікавленою
особою;
4) латентна, прихована природа такого взаємозв’язку [225, с. 24].
З аналізу вищенаведених позицій слідує, що пріоритетного значення
набуває саме зв’язок між складовими елементами корупційної діяльності, так
як лінія поведінки правомочної уповноваженої особи напряму залежить від її
морально-психологічних і соціально-демографічних якостей (схильність до
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прийняття необдуманих рішень, наявність стійких дружніх відносин з
колегами, короткий термін перебування на займаній посаді і тощо).
Разом з тим, учений Р. М. Тучак, досліджуючи адміністративно-правові
засади боротьби з корупцією, визначив наступні її ознаки, які випливають із
законодавчо закріпленого визначення:
а) здійснення корупційної діяльності лише особами, які уповноважені на
виконання функцій держави;
б) наявність безпосереднього зв’язку цієї діяльності з використанням
вказаними особами наданих їм повноважень;
в) заборона законом такого використання;
г) наявність спеціальної мети – отримання матеріальних благ, послуг,
пільг або інших переваг.
При цьому зауважимо, що вчений наведені вище законодавчі ознаки
доповнив такими як:
а) форма вини має умисний характер;
б) об’єктивна сторона правопорушення має форму дії чи бездіяльності;
в) суб’єкт корупції визначено спеціальним;
г) наявність корисливої мети;
д) об’єктом проступку визначено державний порядок або встановлений
порядок управління, власність, права і свободи громадян;
е) адміністративна караність [205, с. 7].
На

наш

погляд,

доцільніше

віднести

виокремлені

ознаки

до

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, так як фактично
Р. М. Тучаком розглядаються саме невід’ємні частини протиправних діянь, а не
антисоціального явища корупції загалом. Це породжує плутанину в оперуванні
термінами, адже ознаки складають наукову категорію, тоді як законодавець
розділяє такі взаємопов’язані, споріднені поняття як “корупція” та “корупційне
правопорушення”. Під останнім варто розуміти діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави або
місцевого

самоврядування,

за

яке

законом

встановлено

кримінальну,
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дисциплінарну та (або) цивільно-правову відповідальність [140]. Залишається
незрозумілим, чому законодавець залишив поза увагою такий різновид
юридичної відповідальності як адміністративна, що прямо закріплена главою
13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984
року [57].
Слушною виглядає позиція С. С. Рогульського, який у ході встановлення
співвідношення корупційних правопорушень і службових злочинів, виокремив
такі стійкі групи ознак такого соціального явища:
–

корупційна

діяльність

може

здійснюватися

як

особами,

уповноваженими на здійснення функцій держави й іншими особами
прирівняними до них (наприклад – керівники відповідних державних
підприємств), так і фізичними особами й уповноваженими представниками
юридичних осіб;
– корупційна діяльність пов’язана з протиправним використанням
наданих особам, уповноваженим на здійснення функцій держави й іншим
особам прирівняних до них, повноважень або протиправним наданням таким
особам певних благ, пільг та інших переваг;
– спеціальною метою корупційної діяльності є отримання матеріальних
благ, пільг, послуг та інших переваг, як для себе так і для третіх осіб, а також
отримання певних привілеїв фізичними чи юридичними особами [179, с. 17].
Проаналізувавши наукові праці загалом та позиції вчених зокрема з
приводу встановлення відмінних ознак корупції на території України, ми
вирішили виокремити взаємопов’язані групи ознак відзначеного негативного
прояву всередині таких утворень як органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, державні суб’єкти господарювання всіх організаційноправових форм, суб’єкти надання публічних послуг. До них слід віднести:
1) корисливий аспект, що знаходить своє відображення через наступні
правові категорії:
а) соціальна шкода, яка полягає в позбавленні якогось учасника
суспільного життя соціальної можливості або в ускладненні реалізації цієї
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можливості (В. Л. Слесарєв) [188, с. 41];
б) матеріальна шкода – майнові витрати, заподіяні юридичній чи фізичній
особі внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
в) моральна шкода – це втрати немайнового характеру, спричиненні
моральним чи фізичним стражданням, що виникли в результаті дій
(бездіяльності), які посягають на належні особі від народження чи внаслідок
закону права і блага (С. І. Шимон) [218, с. 10];
2) специфічна сфера провадження корупційної діяльності. Мається на
увазі державний сектор, що функціонує через відповідні соціально-правові
утворення. Як приклад:
а) нотаріат – система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок
посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти
інші нотаріальні дії, передбачення чинним законодавством, з метою надання їм
юридичної вірогідності [155];
б) представницькі органи місцевого самоврядування – виборні органи
(ради), які складаються з депутатів і відповідно до закону наділяються правом
представляти інтереси територіальної громади та приймати від її імені рішення
[151];
в) органи влади – міністерства й інші центральні органи виконавчої
влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання
діяльності суб’єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні
органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади та інші;
г) суб’єкти господарювання державної форми власності – юридична
особа незалежно від організаційно-правової форми чи фізична особа, що
здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу
господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою
юридичною чи фізичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо один
або декілька з них здійснюють контроль над іншими; органи державної влади,
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органи

місцевого

самоврядування,

а

також

органи

адміністративно-

господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва,
реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності [148];
3) комплексний характер протиправних діянь, пов’язаних з корупцією. З
кримінально-правової точки зору, А. Ф. Волобуєв запропонував комплекси
взаємопов’язаних злочинів, що вчиняються організованими злочинними
групами з метою отримання матеріальної вигоди та з використанням легальних
форм господарської діяльності, називати злочинними технологіями збагачення
(технологіями злочинної діяльності). Учений виокремив основний і вторинні
(підпорядковані) злочини, які визначають структуру злочинної технології
збагачення [173, с. 33].
Ми погоджуємося з наведеним твердженням і вважаємо, що кримінальні
правопорушення корупційного спрямування, як правило, вчиняються в
сукупності з іншими злочинами, що виступають своєрідним засобом
(інструментом) досягнення єдиної злочинної мети – збагачення за рахунок
фізичних або юридичних осіб, функціонування яких безпосередньо чи
опосередковано пов’язане з виконанням посадовими та службовими особами
своїх повноважень;
4) латентність корумпованих зв’язків серед державних органів і
посадових осіб. Відзначена ознака лише підтверджує високий ступінь
суспільної небезпеки антисоціального явища, що нами розглядається та диктує
необхідність розробки дієвих науково-обґрунтованих теоретичних положень та
практичних рекомендацій щодо виявлення та протидії корупції в сучасних
умовах, що передбачає такі заходи зі сторони суб’єктів контролю (нагляду) в
різних сферах суспільного життя як планування, збір інформації, аналіз,
вивчення, співпраця з іншими відомствами, обмін зарубіжним досвідом тощо.
Отже, з урахуванням викладеного вище матеріалу, ми пропонуємо під
поняттям “корупція” розуміти соціально стійке протиправне явище, що
відзначається підвищеною суспільною небезпекою, комплексним характером,
специфічною сферою виникнення та проявляється в неправомірних діяннях (дії
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чи бездіяльності) посадових і службових осіб органів державної влади, органів
місцевого

самоврядування,

які

користуючись

широким

спектром

свої

можливостей, обумовлених їх відомчим або міжгалузевим правовим статусом
(компетенції, повноважень), збагачуються за рахунок отримання неправомірної
вигоди для себе особисто чи в інтересах третіх осіб, в обмін на надання певних
протизаконних пільг та привілеїв іншим особам, які пропонують посадовій
особі ту чи іншу вигоду.
Далі слід звернути увагу на поняття «протидії корупції». Під терміном
протидія в цілому розуміється дія, що спрямована проти іншої дії, перешкоджає
їй [23, с. 1183]. Протидіяти означає спрямовувати дію проти кого-, чого-небудь,
діяти всупереч комусь, чомусь [23, с.1173]. Отже протидія – це діяльність
спрямована проти корупції, яке має на меті перешкоджати останній,
унеможливлювати її. Тобто протидія корупції – це антикорупційна діяльність,
так, яскравим прикладом такої синонімізації понять «протидія корупції» та
«антикорупція» є назва Указу Президента України «Про Національну
антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [154]. Слід також відмітити, що
поряд із терміном протидія корупції або іншим соціально небезпечним явищам,
зокрема організованій злочинності, однією із ключових ознак якої, є саме
наявність

корупційних

зв’язків

членів

злочинного

об`єднання

із

представниками влади, досить часто використовуються такі поняття як:
«боротьба», «запобігання», «контроль», «війна», «профілактика» тощо. Так,
наприклад, В. В. Голіна у своїх дослідженнях пише, що протидія злочинності є
об’єктивною потребою суспільства, що будує правову державу (ст. 1
Конституції

України).

Головний

напрям

цієї

протидії

–

запобігання

злочинності, усунення причин та умов, що її породжують і сприяють її
різноманітним проявам. Тим самим

створюються

реальні

передумови

поступового ослаблення суспільної небезпечності злочинів та зменшення,
врешті-решт, масштабів самої злочинності. Протидія злочинності являє собою
цілеспрямований комплексний процес, що здійснюється державними органами,
господарськими і громадськими організаціями, а також громадськими
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формуваннями і окремими громадянами [44, c.16]. Далі дослідниця веде мову
про запобігання злочинності, яке вона розуміє як соціальну політику держави,
спрямовану на подолання криміногенно небезпечних протиріч у суспільних
відносинах з метою їх позитивного вирішення і поступового витиснення (так
зване загальносоціальне запобігання), а також спеціальна випереджальна
практика протидії формуванню і реалізації на різних стадіях злочинних проявів
(спеціально-кримінологічне

запобігання)

[44,

c.16].

Про

запобігання

злочинності розмірковують й І.М. Даньшин та М.Ю. Валуйська, яке вони
характеризують як сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у
державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення
негативних явищ та процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а
також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки
[72, c.53].
На тому, що у контексті протистояння злочинності слід використовувати
саме термін «запобігання», а не «протидія», наголошує А. П. Закалюк.
Дослідник зауважує, що хоча поняття «протидія» є найбільш прийнятним для
позначення супротиву злочинності у загальному вигляді, втім, навіть, у своєму
найширшому розумінні «протидія» не відображає належним чином такого
явища як запобігання злочинності [43, с. 321 - 322].
Ю. Ф. Іванов та О. М. Джужа, аналізуючи боротьбу зі злочинністю також
говорять про запобігання, змістом якого, з їх точки зору, є діяльність держави
та

суспільства,

спрямована

на

утримання

злочинності

на

можливо

мінімальному рівні через усунення її причин й умов, а також на недопущення
та припинення конкретних злочинів [48, c.165]. Як про окремий елемент
зазначеного запобігання автори ведуть мову про профілактику злочинності, що
являє собою багаторівневу система державних і громадських цілеспрямованих
заходів щодо виявлення, усунення, нейтралізації причин та умов злочинності; а
також припинення, яке полягає в діях, спрямованих на зупинення злочинної
діяльності, що вже почалася, та на недопущення настанню злочинного
результату [48, c.163-164].
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Ряд дослідників, ведучи мову про протистояння злочинності, переважно
говорять саме про протидію, так, наприклад, О. М. Бандурка та О. М. Литвинов
у своїх працях пишуть, що протидія злочинності – це особливий інтегрований,
багаторівневий об’єкт соціального управління, який складає різноманітна за
формами діяльність відповідних суб’єктів (державних, недержавних органів та
установ, громадських формувань та окремих громадян), які взаємодіють у
вигляді системи різнорідних заходів, спрямованих на пошук способів, засобів
та інших можливостей ефективного впливу на злочинність із метою зниження
інтенсивності процесів детермінації злочинності на всіх рівнях, нейтралізації дії
її причин та умов для обмеження кількості злочинних проявів до соціально
толерантного рівня [14, с.44-45]. Про протидію розмірковує також й
І. В. Годунов, який у контексті боротьби із транснаціональною організованою
злочинністю визначив її, протидію, як регламентовану нормами права
діяльність
організацій,

державних,
направлену

муніципальних
на

органів,

попередження,

а

також

виявлення

недержавних
і

припинення

транснаціональних злочинів [32, с 217].
Досить змістовну позицію щодо співвідношення різних термінів, які
відображають протистояння злочинності, висловлює О. Ігнатов, який відзначає,
що поняття «боротьба зі злочинністю», як і термін «війна зі злочинністю»,
передбачає активне зіткнення суспільства зі злочинністю, наступальну
діяльність на причини та умови злочинності, що пов´язано з прагненням до
перемоги, тобто до знищення злочинності, до повної її ліквідації, що є завідомо
нездійсненним [50]. Терміни «боротьба» і «війна» зі злочинністю, охоплюють
лише одну зі сторін реакції суспільства на злочинність – репресію людей, що
порушили закон. Суспільство об’єктивно не може вирішити багатьох завдань
протидії злочинності, орієнтуючись тільки на репресивні заходи – карати і
вживати до винних найсуворіші заходи державного примусу з ме-тою охорони
суспільних цінностей [50; 174]. Що ж до поняття «контроль над злочинністю»,
то воно, на думку О. Ігнатова, визначає діяльність зі здійснення спостереження
за функціонуванням відповідного об´єкта контролю з метою отримання

34

достовірної інформації [50]. Із урахуванням вищевикладеного правник
доходить висновку, що найбільш доречним буде вести мову саме про протидію
злочинності як систему різноманітних видів діяльності та комплексних заходів
(які здійснюються суспільством та державою), спрямованих на попередження,
усунення, нейтралізацію і обмеження (ослаблення) факторів, детермінуючих
злочинність [50].
На необхідності застосування саме терміну «протидія злочинності»
наголошує й О. Литвинов, який проаналізувавши механізм попередження
злочинів та правопорушень, відмічає, що поняття «протидія злочинності»
являється найбільш загальним з усіх можливих, оскільки воно відображає цілу
сферу соціального управління, змістовну форму забезпечення і реалізації
державної політики у внутрішніх справах [82, с.8 - 10].
Отже, на підставі вище викладеного можемо констатувати, що у найбільш
широкому розумінні усі ці терміни можна використовувати як синонімічні,
оскільки вони позначають особливий напрямок суспільної діяльності, що має
на меті протистояння такому суспільно небезпечному та руйнівному явищу як
корупція, шляхом виявлення та ліквідації її проявів, усунення її негативних
наслідків, покарання винних у вчиненні корупційних дій осіб, встановлення та
усунення її чинників. Втім для мети нашого дослідження, вважаємо, що
найбільш прийнятним і доцільним буде використання саме поняття «протидія
корупції», оскільки воно, на нашу думку, по-перше, відображає найбільш
загальний та комплексний підхід до протистояння зазначеному явищу, а подруге, акцентує увагу на управлінському аспекті боротьби із корупцією. Тобто
говорячи про протидію ми ведемо мову не стільки про активне переслідування
винних у корупції осіб (як у випадку вживання терміну «боротьба із
корупцією»), хоча і цей момент має місце, скільки звертаємо увагу на те, яким
чином держава та громадськість здійснюють управління суспільними справами
і процесами із тим, що мінімізувати корупційні прояви.
Розмірковуючи безпосередньо про корупцію та протидію їй у системі
ДФСУ, слід враховувати те, що на сьогодні фіскальні органи України
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переживають період формування органів нового типу - сервісних органів.
Досвід європейських країн виступає основним пріоритетом розвитку країни,
визначає побудову фіскальних органів, взаємодію та координацію діяльності
всіх служб фіскальних органів, що спрямовує їх на досягнення основного
завдання - бути корисними суспільству [81, с. 62]. На переконання
І.С. Шулатової ДФСУ – центральний орган виконавчої влади, який утворюється
з метою реалізації державної політики у відповідній сфері, переважна більшість
функцій якого складають функції з надання адміністративних послуг фізичним
та юридичним особам, та який спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через відповідного міністра, якому, в свою чергу, вносить
пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній
сфері [219, с. 448]. На законодавчому ж рівні ДФСУ визначається у Постанові
Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної фіскальної служби
України» [171] дещо вужче, а точніше як центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Поява Державної фіскальної служби України, як результат модернізації
моделі державного управління Міністерства доходів і зборів України шляхом
реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової
служби України, окреслила коло питань, що потребують нагального
теоретичного та практичного вирішення [219, с. 447]. Серед такого кола питань,
безумовно, одне з центральних місць посіло питання визначення поняття
протидії корупції у ДФСУ. Слід зазначити, що у даному напрямі були здійснені
певні кроки. Зокрема, у своїй статті Н Литвин, ґрунтуючись на дослідженні
В. Бавіна надала власне визначення поняття корупції у ДФСУ, під яким
запропонувала розуміти протиправні дії працівників ДФСУ, спрямовані на
досягнення власної корисної мети шляхом порушення моральних засад
суспільства та його інтересів, що ефективно впливає на розвиток тіньової
економії, зростання фінансових махінацій, шахрайство, сприяє платникам
уникненню від сплати податків, реалізації злочинних схем тощо, тим самим
спричиняючи державі значні збитки у вигляді відсутності належних
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надходжень до державного бюджету [81, с. 62].
В. Бавін зазначає, що корупція в податкових відносинах - це не причина, а
наслідок функціонування корумпованої владно-економічної вертикалі. Це
пояснюється тим, що корупція в Україні є не просто економічним, а політикоекономічним феноменом. Корупційні відносини бізнесу, насамперед великого, і
влади охарактеризовано як явище мутуалістичного (взаємовигідного) симбіозу.
Для бізнесу такі відносини - це зниження витрат, недотримання законів,
можливість участі у «розпилюванні» державних коштів, усунення конкурентів
силами репресивних органів тощо. Для окремих представників влади - це, окрім
зростання персональних прибутків, можливість фінансування та контролю
політичного процесу, здійснення «політичних інвестицій» тощо [12, с. 12].
На підставі викладеного та з метою досягнення поставленої мети
дослідження вважаємо що під корупцію у ДФСУ слід розуміти дії працівників
ДФСУ, спрямовані на досягнення корисної мети як для себе, так і/або для
інших осіб шляхом неправомірного використання свого службового становища,
порушення правових норм, а також моральних засад суспільства та його
інтересів, що може призводити до зростання фінансових махінацій, шахрайства,
сприяння платникам уникненню від сплати податків та різного роду внесків до
відповідних бюджетів, нанесення державі збитків у вигляді відсутності
належних надходжень до державного бюджету. Відповідно протидія корупції у
діяльності ДФСУ являє собою, на нашу думку, специфічний різновид
суспільної діяльності, змістом якої є розробка та реалізація комплексу заходів
політико-правового,

соціально-економічного,

організаційно-управлінського,

культурно-виховного та іншого характеру, спрямованих на виявлення й
ліквідацію проявів корупції у діяльності структурних ланок ДФСУ всіх рівнів,
усунення їх негативних наслідків та притягнення до відповідної юридичної
відповідальності винних у вчиненні корупційних дій осіб, а також на
встановлення та ліквідацію умов, обставин і факторів, що прямо чи
опосередковано сприяють розвитку корупції в системі ДФСУ. Тобто протидія
корупції – це комплексний механізм, що будується та функціонує на певних
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принципах та у відповідності із вимогами діючого законодавства, має свій
суб`єктно-об`єктний склад та відповідні інструменти, в якості яких виступають
відповідні форми, методи, способи та засоби протидії.
До основних ознак протидії корупції в діяльності ДФСУ слід віднести
наступне:
- має комплексний характер, тобто досліджувану протидію не слід
розглядати як виключно правове явище, оскільки вона має цілу низку аспектів
політичного,

соціально-економічного,

морально-етичного

та

освітньо-

виховного характеру, які втім, як правило, реалізуються на фоні регулятивного
впливу права та через відповідні юридичні форми і засоби;
- здійснюється як державою в особі її компетентних органів і посадових
осіб, так і представниками громадськості;
- має внутрішній та зовнішній характер. Перший, тобто внутрішній
характер, притаманний протидії, суб`єкт та об`єкт якої перебувають в межах
одної організаційної системи, тобто системи ДФСУ. Друга ж – зовнішня
протидія – реалізується суб`єктами, що не належать до зазначеної системи;
- здійснюється виключно на підставі, порядку, формах та методах
визначених законодавством;
- передбачає як боротьбу із наявними випадками проявів корупції та її
негативними

наслідками,

так

і

здійснення

профілактично-запобіжної

діяльності, яке передбачає виявлення та усунення причин і факторів, що
сприяють виникненню і розвитку корупції. Головною метою даного аспекту
протидії є створення такого політико-правового, соціально-економічного та
морально-психологічного середовища, клімату у системі ДФСУ, який би був
максимально

несприятливим

для

процвітання

корупції

та

вірогідність вчинення посадовими особами ДФСУ корупційних дій.

мінімізував
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1.2 Стан протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби
України
У Конституції України задекларовано, що наша країна є суверенна і
незалежна, демократична, соціальна і правова держава [63]. Дані положення є
основою для розвитку не лише законодавства, а й усієї держави в цілому, всіх
сфер її життєдіяльності. З початку проголошення незалежності нашої країни, її
розвиток і формування саме як правової держави супроводжується численними
перепонами, однією з яких була та є корупція. На жаль, в Україні корумповані
відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми і
поступово трансформуються у звичайну норму поведінки, що, безумовно,
загрожує її майбутньому [25]. Така ситуація, якщо й не унеможливлює, то
значно ускладнює побудову громадянського та демократичного суспільства в
нашій країні, адже цей процес нерозривно пов’язаний з підвищенням
ефективності діяльності органів державної влади, та багато в чому залежать
умови ведення бізнесу в державі та фінансово-бюджетне забезпечення
функціонування усього державного апарату [129, с. 327].
Проблема протидії корупції в органах влади, зокрема у тих, що
здійснюють політику держави у фіскальній сфері завжди була та залишається
однією із головних «хвороб» українських держави і суспільства, яка, попре
значні зусилля останніх не лише не здає своїх позицій, але й навпаки активно
процвітає

та

збільшує

свої

проблематику

корупції

у

масштаби.

сфері

Ряд

дослідників,

функціонування

аналізуючи

податкових

органів

зауважували на тому, що незважаючи на зусилля влади щодо протидії корупції
в органах Державної податкової служби України (далі – ДПС України), про
наявність корупційних дій у цій службі свідчать дані опитувань, згідно з якими
її працівники найбільш часто притягуються до відповідальності за: зайняття
підприємницькою

діяльністю;

протизаконне

сприяння

у

веденні

підприємницької діяльності суб’єктам господарювання (умисне не нарахування
податкового зобов’язання, видача недостовірних довідок); зменшення сум
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донарахувань до бюджету під час проведення документальних перевірок;
складання відповідних актів, у тому числі пов’язаних із ліквідацією
підприємств; вирішення питань щодо незаконного відшкодування податку на
додану вартість; неприйняття рішень про застосування та стягнення фінансових
санкцій за результатами перевірок підприємств (у сфері податку на додану
вартість); невжиття заходів щодо притягнення посадових осіб підприємств до
адміністративної відповідальності за допущені порушення вимог чинного
податкового законодавства України; видачу патентів, ліцензій; недотримання
вимог нормативно-правових актів ДПС України під час проведення перевірки
або процедури з метою ліквідації окремих суб’єктів підприємницької
діяльності; підробку документів (під час працевлаштування до податкової
служби) [91, с.104; 83]. І. Л. Машковська пише, що розвиток ринкових відносин
та зростанням економіки України неможливі без підвищення ефективності
боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями у сфері оподаткування
[91, c.103].
Одним із визначальних кроків на шляху протидії корупції в системі
фіскальної служби стала реалізація ідеї створення єдиного органу доходів і
зборів, подібного до тих єдиних фіскальних органів, які успішно функціонують
у багатьох європейських країнах. Як влучно відмічає І.С. Шулатова,
результатом втілення такої ідеї у життя стала реорганізація Державної
податкової служби України і Державної митної служби України та створення на
засадах об’єднання цих двох служб Міністерства доходів і зборів України, яке,
в свою чергу, було реорганізоване у ДФСУ [219, с. 447]. Це стало можливим, на
думку І.С. Шулатової, завдяки проведенню адміністративної реформи у 20122013 роках, в результаті якої спочатку було створено Міністерство доходів і
зборів України, яке, як головний центральний орган виконавчої влади,
відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [172]
(стаття 9), здійснювало забезпечення формування державної політики та її
реалізацію. Однак, попре те, що створення такого органу як Міндоходів
України було дуже важливим і прогресивним кроком на шляху оптимізації та
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вдосконалення структури системи податкових і митних органів України, його
поява призвела до появи цілої низки колізій у компетенції центральних органів
виконавчої влади, зокрема, враховуючи той факт, що до повноважень
Міндоходів належала не лише реалізація податкової та митної політики, але й її
формування, невизначеним залишалося питання про те, яким чином діяльність
даного органу влади співвідноситься із діяльністю Мінфіну України, що
формує фінансову політику держави, неодмінною складовою якої є податкова
сфера.
В силу цих та ряду інших чинників Міндоходів у 2014 році було
реорганізовано у ДФСУ, яка хоча також є центральним орган виконавчої влади,
втім має дещо вужчий обсяг компетенції, ніж Міністерство доходів і зборів
України. Зокрема ДФСУ була позбавлена права формувати відповідну
державну політику, даний орган влади здійснює її реалізацію, а також лише
вносить пропозиції щодо забезпечення її формування. В свою чергу, при
перетворені Міністерства доходів і зборів у Державну фіскальну службу право
формування податкової і митної політики було передано Міністерству фінансів
України, що є доцільним, адже тоді останній зможе впливати та контролювати
мобілізацію фінансових ресурсів держави [219, с. 449-450].
Далі у контексті досліджуваної проблеми слід звернути увагу на
положення пунктів 41.1, 41.2, 41.4 статті 41 Податкового кодексу України
[127]. Тут можна побачити, що новостворений єдиний фіскальний орган та його
територіальні підрозділи визначаються контролюючими органами, якими є
органи доходів і зборів, зокрема, центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної
політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та
реалізує державну податкову, державну митну політику. Як вбачається з пункту
34-1 частини 1 статті 4 Митного кодексу України [99], органи доходів і зборів –
це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, митниці та митні пости. Відтак, у
правовому полі маємо стан справ, який потребує свого вирішення шляхом
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приведення норм Податкового кодексу України та Митного кодексу України, у
відповідність до останніх перетворень, що відбулися у структурі державного
апарату через проведення адміністративної реформи 2014 року з метою
гармонізації їх застосування на практиці, замінивши таке формулювання як
«забезпечення формування державної політики» на «внесення пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики».
На підтвердження займаної нами позиції акцентуємо увагу на Рішенні
Ради національної безпеки та оборони України [167] ще від 2008 року, яке хоча
і втратило чинність, однак його положення й на сьогодні залишаються
актуальними. Рада національної безпеки і оборони України, проаналізувавши
стан протидії корупції в Україні, відзначає нагальну необхідність вжиття
ефективних заходів у цій сфері, на чому неодноразово наголошував Президент
України. Втім попре це до сьогодні так і не створено належної законодавчої
бази для більш ефективної протидії корупції, невирішеними залишаються
питання посилення

відповідальності за

корупційні діяння, обмеження

імунітетів, інституційного забезпечення протидії корупції, впровадження
судової реформи.
Отже, на підставі викладеного логічним видається висновок про те, що на
сьогодні однією із причин неефективної протидії корупції в системи фіскальних
органів є певні розбіжності та невідповідності між організаційною та правовою
складовими механізму процесі протидії зазначеному антисоціальному явищу.
Відсутність чіткого встановлення меж компетенції досліджуваного органу,
невідповідність чинного правового поля основним засадам адміністративної
реформи 2014 року однозначно підвищує корупційні ризики для всіх учасників
правовідносин, що виникають у сфері податків і митного контролю, з
обслуговуючою та правоохоронною функцією, а також функцією валютного
контролю.
Варто також зауважити на тому, що більшість законодавчих ініціатив у
сфері антикорупційної політики спрямована на посилення відповідальності
особи за вчинення корупційного діяння, що безпосередньо впливає на
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збільшення корупційних явищ: підвищується рівень відповідальності підвищується рівень ризику притягнення до відповідальності - зростає
корупція. Але такі заходи впливають на наслідки корупції, а не на їх причини.
Кардинально змінити ситуацію можна лише шляхом усунення корупційних
можливостей у чинному українському законодавстві, яке містить багато
прогалин, можливостей «обходу» тієї чи іншої норми, ряд колізійних норм
[196, с. 109].
Наступним аспектом, аналіз якого дозволить об’єктивно оцінити стан
протидії корупції в діяльності ДФСУ є вивчення комплексу причин та умов, що
сприяють таким незаконним діям. Так, за результатами проведених досліджень,
у тому числі соціологічних, виявлено такі основні причини виникнення і
поширення корупції в Україні:
- недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
-

недосконалість

адміністративних

процедур

(їх

відсутність

або

нечіткість);
- наявність у органів державної влади та осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, широкого спектра
дискреційних повноважень;
- невідповідність рівня оплати праці осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, обсягу їх повноважень;
- несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність
економічних пільг для певних категорій підприємців;
- низька ефективність заходів, що вживаються правоохоронними
органами, органами прокуратури та судами, щодо притягнення винних у
вчиненні корупційних правопорушень до відповідальності;
- толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до
проявів корупції;
- сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення
бажаного результату [154].
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С.М.Нестерцова, вважає, що головними чинниками та факторами. Що
сприяють процвітанню корупції 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 в Україні, 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 ж не кожен мав змогу долучитися до нього через
розпорядників. Більша частина населення є бідною, змушена виживати в
складних економічних умовах, коли повністю відсутні принципи соціальної
справедливості;
- суперечність між швидкозмінними умовами ринкового господарства та
чинним

законодавством.

суперечності,

Прогалини,

заповнюються

які

тіньовими

створюються
«правилами

завдяки

гри».

такий

Навіть

у

високорозвинених 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 і т. ін.;
- суперечності в політичній системі, які представлені владою і бізнесом.
Відомо, що поєднання влади і бізнесу – це олігархія, яка посилює дію тіньової
економіки. Негативним наслідком існування олігархії є не лише лобіюванням
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інтересів бізнесменів у владі через прийняття «потрібних» їм законів з метою
створення сприятливих умов для їхнього бізнесу, а й недоодержання
державною казною величезних 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 хабара, як необхідного інструменту щодо
отримання необхідних для виробничої діяльності ресурсів;
- зволікання у прийнятті рішення. Адміністративні бар'єри породжуються
не лише непрофесійністю чиновників, але 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 докладаються відповідні санкції. За таких умов підприємці
змушені шукати неформального державного захисту завдяки корупційним
відносинам. Результатом є те, що українські [110].
В. В. Побережний, аналізуючи сутність та причини корупції в системі
органів державної влади доходить висновку, що основними факторами, що
породжують дане негативне явище та сприяють його процвітанню в зазначеній
державно-владній системі є:
- зрощування державного апарату з підприємницькими і комерційними
структурами, формування їхніх ділових відносин поза межами правового поля;
- ставлення громадськості до існування корупції та сприяння її розвитку;
- складність урядової структури бюрократичних процедур;
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- лобіювання прийняття та зміни нормативно-правових актів;
- відсутність належного механізму здійснення ротації кадрів;
- низький рівень оплати праці та надання соціальних послуг [126].
В. Бутенко, досліджуючи природу та причини корупції в Україні
наводить наступне коло передумовами корупції, характерних для країн
перехідного типу, якою поки що є й Україна, а саме:
– відсутність стратегії формування нового суспільного ладу;
– недооцінка ролі державного регулювання у перетвореннях;
– наявність політичних сил, що прагнуть повернення до старого ладу;
– залишки роздутого старого апарату необґрунтовано широкими
повноваженнями;
– зміна форм власності й утворення корпоративних угрупувань і кланів;
– прагнення усіх, навіть кримінальних структур, вирішити свої проблеми
через державний апарат;
– масова зміна законодавчих і правових норм, послаблення контролю за
їх виконанням;
– значне збільшення кількості майже не обізнаних з національним
законодавством і правопорядком іноземних підприємців та інвесторів, які стали
легкою здобиччю корупціонерів [18]. Безпосередньо українська влада, пише
дослідниця, «взяла на свою душу наступні гріхи» (передумови корупції в
Україні):
– декларативність багатьох реформаторських намірів та рішень влади, їх
обмеженість, зволікання та непослідовність у проведенні реформ;
– переведення державної власності у приватну в інтересах окремих груп,
тіньових структур і кланів;
– криміналізація економічних відносин;
– пасивність правоохоронних та інших державних органів щодо
притягнення винних у корупційних вчинках до відповідальності, що стало
стимулом безкарності корупційних діянь;
– поширеність у суспільстві думки про корумпованість влади, про
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пріоритетність більш жорстокого покарання винних у вчиненні корупційних
діянь, а не усунення причин та умов останніх;
– сприяння формуванню таких уявлень через засоби масового впливу на
населення за відсутності спрямованої антикорупційної протидії [18].
Деякі дослідники в якості причин корупції в системі органів державної
влади наводять наступні обставини:
- зрощування державного апарату з підприємницькими і комерційними
структурами, формування їхніх ділових відносин поза межами правового поля;
- ставлення громадськості до існування корупції та сприяння її розвитку;
- складність урядової структури бюрократичних процедур;
- лобіювання прийняття та зміни нормативно-правових актів;
- відсутність належного механізму здійснення ротації кадрів;
- невеликий рівень оплати праці та надання соціальних послуг [39].
З

викладеного

видно,

що

існує

цілий

комплекс

факторів,

що

обумовлюють появу і розповсюдження корупції, одні з яких є її передумовами,
тобто вони сприяють виникненню корупції, а інші сприяють її подальшому
процвітанню і розвитку створюючи для цього відповідні сприятливі умови й
обставини. Звідси очевидно, що одним із головних завдань протидії корупції є
приділення держави і громадськості більшої уваги усуненню прямих і
непрямих

причин

корупції.

В

цілому

слід

погодитися

із

існуючою

дослідницькою точкою зору про те, що чинники корупції можна розділити на:
– політичні (замкнутість системи управління, її повільний розвиток,
відсутність системи виховання патріотичних почуттів, моральних якостей,
поверховість у проведенні антикорупційної політики, відсутність державної
ініціативи щодо створення громадських формувань, незалежних недержавних
структур для зростання активності населення у боротьбі з корупцією);
– економічні (несприятливий режим діяльності підприємств, відсутність
прозорості багатьох економічних процесів і т.п.);
– правові (відсутність цілісної системи антикорупційних засобів,
невизначеність відповідальності за корупційні діяння, формальний характер
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чинної

системи

декларування

доходів,

неповне

визначення

суб'єктів,

нецілеспрямованість правоохоронних органів щодо виконання правових вимог
у виявленні корупційних діянь, викритті винних у їх вчиненні);
– організаційно-управлінські (відсутність чіткої регламентації діяльності
посадових осіб, поширеність у кадровій політиці випадків заміщення посад
через знайомство, відсутність механізмів унеможливлення прийняття на
службу

лідерів

і

членів

злочинних

угрупувань,

відсутність

окремих

працівників, що контролювали б цю сферу);
– соціально-психологічні (нерозвиненість громадянської свідомості,
корислива спрямованість державних службовців, професійна та моральна
деформація частини керівників, що виявляється у поблажливому ставленні до
корупції) та ін. [18].
Широке коло різного роду причин та факторів корупції обумовлюють
існування численних форм корупції. У той же час в правовому відношенні,
корупція хоча й становить сукупність різних за характером та ступенем
суспільної небезпеки корупційних діянь, за своєю глибинною сутністю усі її
прояви однакові. Тож не дивно, що деякі дослідників розмірковуючи про
причини корупції наголошують на тому, що її основною причиною є
відсутність політичної волі і змістовної та вимогливої позиції громадськості.
Так, наприклад, О. Кальман пише, що, існує один чинник, який і зумовлює
прояви всіх інших чинників. Це відсутність жорсткого соціально-правового
контролю за діяльністю посадових осіб та їх відповідальністю в умовах
демократизації суспільного життя і переходу до ринкових відносин [39]. А,
скажімо, С. Коненко наголошує на тому, що причинами корупції в Україні є
переоцінка цінностей у суспільстві та недостатньо ефективна діяльність
керівництва, що може стати негативним прикладом для підлеглих, фінансові
проблеми, недостатній відомчий контроль, легковажність [39]. Тож низький
рівень

правосвідомості,

правової

та

професійної

культури

державних

службовців, зокрема тих, що працюють у системі ДФСУ, а також відсутність
жорсткого громадського контролю призводять до того, що значна частина
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питань у сфері суспільного обслуговування вирішується нелегальним шляхом,
зокрема через хабарі. Виходячи із зазначеного, можна погодитися з
Г.Л. Шведовою, що: по-перше, ефективність протидії корупції передусім
залежить від її правильного розуміння; по-друге, основною причиною корупції
вважається недостатній розвиток культури, тому її підвищення виступає
радикальним засобом в антикорупційній діяльності; по-третє, збитки від
корупції в нашому суспільстві є колосальними, як в матеріальному, так і в
духовному вимірах, адже зараз в суспільній свідомості корупція сприймається
як етично прийнятна форма поведінки, що свідчить про кризовий рівень
політичної культури в суспільстві; по-четверте, реалізація формули «культура +
відповідальність»

в

процесі

протидії

корупції

за

допомогою

засобів

кримінальної юстиції буде мати позитивний ефект лише у випадку існування
належного рівня соціальної культури громадян, що їх застосовують; по-п’яте,
аналізуючи норми сучасного законодавства, слід зазначити, що в ньому
недостатньо реалізовано інститут політичної відповідальності за корупційні дії
політичних діячів, що певним чином знижує ефективність протидії корупційній
злочинності [216, с. 531].
Тож, спираючись на зазначене, на нашу думку, головними причинами, що
спонукають до вчинення корупційних протиправних діянь персонал ДФСУ є
наступні:
1) низький рівень організаційно-практичних заходів, спрямованих на
належне проведення комплектування, виховання, професійну підготовку та
навчання персоналу ДФСУ;
2) низький рівень заробітної плати та грошового утримання працівників
вказаного органу;
3) відсутність відповідного соціально-правового захисту персоналу;
4) низький рівень профілактичної роботи серед працівників ДФСУ;
5) відсутність дієвого контролю з боку керівників відповідних
структурних підрозділів.
Зазначене вище цілком кореспондується із думкою С. Стеценка, який
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вважає, що необхідною умовою успішної протидії корупції та хабарництву є
вивчення можливих напрямів діяльності співробітників, де правопорушення з
ознаками корупції можуть мати місце, а також створення належних умов
проходження служби, перспектив кар’єрного зростання, підвищення престижу
служби та гарантій їх соціального захисту [199, с. 6].
Серед вказаних нами вище організаційних причин правових проблем
забезпечення протидії корупції в діяльності ДФСУ найбільш актуальними та
такими, що потребують свого негайного вирішення є наступні:
- низький рівень заробітної плати та грошового утримання;
- низький рівень організаційно-практичних заходів, спрямованих на
належне проведення комплектування, виховання, професійну підготовку та
навчання персоналу. Зазначене пояснюється як об’єктивними обставинами
(відсутність належного фінансування з боку держави, пріоритет іншим
правоохоронним відомствам тощо) так і суб’єктивними (відсутність чіткої
кадрової

політики,

надання

недостовірної

інформації

про

проблеми

комплектування посад рядового та начальницького складу тощо).
Для усунення означених причин та факторів, що породжують корупцію і
сприяють її розвитку в діяльності ДФСУ необхідними є такі правові та
організаційні кроки (заходи):
1) правові:
- завершення розпочатої адміністративної реформи як передумова
завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання
адміністративних послуг та контрольно-наглядових (інспекційних) функцій,
зокрема ДФСУ;
- зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання
тінізації економіки шляхом зменшення податкового тиску на підприємців;
- забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування шляхом оптимізації співвідношення рівня базової
(фіксованої) заробітної плати (посадового окладу) залежно від складності
роботи і рівня відповідальності за конкретною посадою та додаткової
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заробітної плати (премій, надбавок), яка встановлюється на правовому рівні;
- удосконалення
відповідального

антикорупційної

органу

(посадових

експертизи
осіб),

які

шляхом
б

несли

визначення
юридичну

відповідальність за належне проведення антикорупційної експертизи за умови
високого рівня оплати праці.
2) організаційні:
- покращення роботи стосовно підбору персоналу;
- покращення соціально-правового захисту персоналу;
- підвищення до належного рівня матеріального забезпечення персоналу;
- розробка системи стимулів для персоналу на фоні профілактичної
роботи серед працівників ДФСУ.
Все це створить належні умови для проходження служби персоналом
ДФСУ та, як результат, посилить протидію корупції в діяльності згаданого
центрального органу державної виконавчої влади.
Наступним критерієм, аналіз якого що дозволяє об’єктивно судити про
стан протидії корупції у діяльності ДФСУ, зокрема, та органів державної влади,
взагалі,

є

Індекс

сприйняття

корупції,

який

складається

спеціально

уповноваженим органом - Transparency International the global coalition against
corruption (ТІ) з 1995 року. Його завданням є запобігання корупції за
допомогою

проведення

відповідної

політики,

здійснення

нагляду

та

координації реалізації цієї політики; розширення та поширення знань щодо
запобігання корупції. Для здійснення діяльності зазначений спеціальний орган
повинен бути наділений відповідними повноваженнями. Індекс сприйняття
корупції розставляє країни по місцях, оцінюючи ступінь поширеності корупції
серед державних службовців та політиків. Індекс розглядає всі можливі форми
корупційної діяльності, включаючи «хабарі посадовим особам та їхню участь у
розподілі прибутків від виконання державних замовлень, а також незаконне або
недобросовісне використання бюджетних коштів». При складанні рейтингу
оцінюється також і ефективність антикорупційних заходів, що проводяться
владою.
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За

результатами

нового

Індексу

сприйняття

корупції

2014

від

Transparency International Україна так і не подолала межу «корупційної ганьби».
Отримавши лише один додатковий бал, в порівнянні з 2013 роком, Україна
залишається серед числа тотально корумпованих держав. 26 балів зі 100
можливих і 142 місце зі 175 позицій – такі показники України в цьогорічному
Індексі

сприйняття

корупції

(Corruption

Perceptions

Index)

від

Transparency International. Україна вчергове опинилась на одному щаблі з
Угандою та Коморськими островами як одна з найбільш корумпованих країн
світу. Такі невтішні результати, на думку міжнародної антикорупційної
спільноти, спричинені малопомітним поступом у руйнуванні корупційних схем,
отриманих у спадок від всіх правлячих режимів часів незалежності України.
Нещодавно

прийняті

закони

поки

не

дали

відчутних

результатів

у

антикорупційній боротьбі.
У

статті

відомого

бізнес

видання

«РБК-Україна»,

присвяченій

проблематиці корупції в Україні наголошується, що незважаючи на зміну
політичної еліти і прихід до влади нових людей, не зменшилася, а в деяких
сферах навіть зросла на 5-18%. Про це свідчить порівняльний аналіз досліджень
рівнів

корупції

в

Україні,

які

проводилися

компаніями

Transparency

International, Gallup International та Центр Разумкова у 2013-2015 роках,
повідомили у прес-службі Українського інституту стратегій глобального
розвитку та адаптації. За словами експерта інституту Ігоря Грозного, корупція
пронизує всі сфери життя, і, незважаючи на прихід до влади нових людей, її
масштаби збільшуються. Наприклад, у 2013 році 47,3% українців вважали, що
судова система повністю корумпована. У 2015 році таку думку було вже у 66%
українців - зростання склало майже 20%. Аналогічна динаміка спостерігається і
в інших сферах: правоохоронної 45,5% і 64% (зростання - 18,6%), державних
органах 44,9% і 56% (зростання 11,1%), медицині 40,6% і 54% (зростання 13,4) [41]. При цьому слід відмітити, що згідно із даними соціального
дослідження, які оприлюднили Аудиторськафірма PricewaterhouseCoopers та
«Transparency International Україна», «Рівень сприйняття корупції бізнесом»,
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більшість представників бізнесу в Україні вважають Державну фіскальну
службу найбільш корумпованим органом влади у державі. При чому за
показником рівня корумпованості вона значно випередила Держземагентство та
ДАІ, які зайняли у цьому рейтингу 2 та третю сходинки відповідно. Так, згідно
з дослідженням, 25,9 відсотків опитаних зізналися, що зазнали фактів корупції
та хабарництва з боку податкової, 7,1 відсотка — від Державного агентства
земельних ресурсів, 5,1 відсотка — від ДАІ. Зазначимо, що в соціальному
опитуванні взяли участь більше двох тисяч керівників українського бізнесу в
усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій та зони АТО.
Мета даного дослідження – виявити комплексну картину реального стану справ
з корупцією в Україні після подій Революції Гідності. В цілому більшість
опитаних (57,2%) вважають, що ситуація з корупцією за останні півроку не
змінилася. Ще 27,7% українців відзначили погіршення ситуації, і тільки 15,1%
учасників опитування заявили, що корупції в країні стало менше [212; 123].
На нашу думку погіршення в останні 2-3 роки корупційної ситуації в
Україні обумовлено тим, що наразі в нашій державі склався так званий
кризовий тип корупції, який має певні має особливості, що відрізняють її від
корупції в розвинутих країнах. Без виявлення цих особливостей не можна
розробити адекватні заходи протидії їй. Зазначений тип корупції полягає в
тому, що це корупція, яка: а) породжується кризою сучасного українського
суспільства (а не лише недосконалістю кримінальної юстиції), б) здатна
поглиблювати кризу українського суспільства, маючи властивість зводити
нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні реформи в Україні.
Криза українського суспільства – це наслідок кризи соціальної культури
громадян, яка включає в себе, зокрема, політичну, економічну, правову,
моральну культуру громадян. Існує наступна закономірність: «Яка соціальна
культура громадян – таке й суспільне життя». Отже, корупція кризового типу,
що вразила сучасну Україну, має своїм фундаментом значний прошарок
громадян, позбавлених належної соціальної культури і тому уражених
сваволею та ілюзіями, що проявляються у вигляді корупції. Саме відсутність у
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громадян належної політичної, економічної, правової, моральної культури, яку
мають, наприклад, шведи чи громадяни Німеччини, є живильним середовищем
для корупції кризового типу в Україні сьогодні. Така корупція являє собою
основну загрозу українській

нації, зокрема

політичним, економічним,

правовим, моральним, культурним засадам її розвитку [67].
Прагнучи зменшити корупцію Україна вже здійснила ряд кроків на
законодавчому рівні, чим показала свій рішучій намір рухатися в бік реформ,
але цього недостатньо: «Антикорупційні закони, прийняті 14 жовтня 2014 року,
заклали лише основу, фундамент для змін. Якою ж буде справжня реформа –
покажуть найближчі роки. Політична воля – це не лише рішучі заклики з
високих

трибун.

антикорупційних

Це

цілком

законів,

як

практичні
то

кроки

прозорий

на

виконання

нових

підбір

персоналу

нових

антикорупційних органів, покарання всіх причетних до корупційних схем,
невтручання в роботу борців з корупцією. Саме цього не вистачає Україні аби
піднятись у рейтингах Індексу сприйняття корупції».
Для того, аби в Україні відбулися реальні антикорупційні зміни,
Тransparency International рекомендує зробити п’ять негайних кроків:
- належним чином запустити роботу нових антикорупційних органів,
ухваливши правки до антикорупційних законів та передбачивши необхідні
ресурси на створення інституцій та добір кваліфікованих кадрів;
- невідкладно ухвалити розроблене експертами законодавство про повну
прозорість фінансів політичних партій та виборчих кампаній;
- на основі прийнятої Антикорупційної стратегії України розробити
деталізований план дій Уряду у сфері протидії корупції, до виконання якого
залучити широку громадськість та медіа;
- забезпечити реальне розкриття даних державних реєстрів, передусім,
реєстру нерухомості та земельного кадастру;
- розпочати регулярні перевірки публічних службовців на доброчесність,
в тому числі через співставлення їх стилю життя із задекларованими майном і
статками [47].
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Приймаючи до уваги об’єктивність та компетентність міжнародного
спеціально уповноваженого органу в питанні оцінки стану протидії корупції у
діяльності органів державної влади, а також відносність досліджуваної
категорії «стан протидії» видається доцільним і звернення до міжнародного
досвіду у сфері протидії корупції. Як відмічає у своєму дослідженні С.І. Саєнко,
використання зарубіжного досвіду з метою попередження та припинення
корупції в системі державної служби України обумовлене ще й тим, що основні
закони функціонування чиновницького апарату універсальні і, як показує
практика, багато в чому не залежать від національної специфіки. У зв’язку з
цим

умови,

необхідні

для

формування

чесного,

компетентного

та

дисциплінованого апарату державного управління в будь-якому суспільстві
включають наступні елементи: дотримання принципу відбору та просування
кадрів на основі об’єктивної оцінки їх професійної придатності; стабільність
правових норм, що регламентують відносини, пов’язані з просуванням
державного

службовця по

службі, його

матеріальною та

моральною

винагородою за наслідками виконання службових обов’язків (ці елементи
проходження державної служби дозволяють особі планувати кар’єру, активно
займатися підвищенням своєї кваліфікації, а також створювати позитивний
імідж як для себе особисто, так і для державної служби в цілому); забезпечення
державного службовця оплатою праці та набором соціальних пільг, у достатній
мірі стимулюючих добросовісну працю і гарантуючих високу престижність
соціального положення після відставки; систему державного контролю за діями
державних службовців, здатну ефективно попереджати та припиняти можливі
порушення з їх боку [181, с. 277]. Зазначене у більшій частині кореспондується
з тими

пропозиціями, що були надані нашій державі вищезгаданою

інституцією - Transparency International the global coalition against corruption.
Підводячи підсумок проведеного дослідження мусимо визнати що
механізм протидії корупції у діяльності ДФСУ на сьогодні перебуває на стадії
свого формування, а тому поки що не здатен ефективно протистояти даному
суспільно шкідливому, соціально деструктивному явищу, про що яскраво

55

свідчать статистичні данні опубліковані як авторитетними міжнародними, так і
національними дослідними інституціями, згідно з якими нашу державу
«захлиснула» хвиля корупції, на гребені якої перебуває саме ДФСУ. Втім така
ситуація не є невиправною і цілком може бути змінена на краще в наслідок
проведення відповідної кропіткої, змістовної та послідовної роботи, зокрема за
такими напрямами:
1. Вдосконалення організаційних аспекти протидії корупції у діяльності
ДФСУ в частині визначення чітких меж компетенції цього органу виконавчої
влади;
2.Вдосконалення правових аспектів, що полягають у приведенні у
відповідність національного законодавства із міжнародними стандартами і
вимогами. Зокрема досягненню цього сприятиме глибокий аналіз змісту та
врахування тих рекомендацій, що запропонували Україні провідні міжнародні
антикорупційні інституції, в тому числі - Transparency International the global
coalition against corruption;
3. Активне використання міжнародного досвіду у протидії корупції
безпосередньо у фіскальній сфері;
4. Підвищення рівня правової та професійної культури співробітників
ДФСУ;
5. Вжиття заходів щодо зменшення корупційної активності самих
громадян. Адже у ряді випадків ініціаторами корупційних дій стають саме
особи, які звертаючись по відповідні послуги до органів ДФС і не бажаючи, так
би мовити, «стояти у черзі», або прагнучи уникнути певних негативних
наслідків, що можуть наступити для них в результаті виявлення у їх діяльності
відповідних порушень, пропонують посадовими особам даного органу влади
якусь неправомірну винагороду за їх «схильність».
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1.3 Правові засади забезпечення протидії корупції у діяльності
Державної фіскальної служби України
Україна у ХХІ столітті – це правова, демократична, соціальна держава,
яка обрала Євроінтеграціний курс. Разом із тим, на сьогодні існує ціла низка
факторів, що суттєвим чином гальмують процес повноцінного приєднання
нашої держави до високорозвиненої західної спільноти, одним із основних
серед яких є корупція. Як слушно зазначає Н Литвин, що корупція наразі
значно стримує процес Євроінтеграції України, оскільки набула масштабного
поширення в системі державної влади, в тому числі в системі Державної
фіскальної служби України (далі - ДФСУ). Звідси очевидно, що прагнення
України до належної Євроінтеграції підвищує вимоги до всіх органів державної
влади, зокрема контролюючих і правоохоронних, одним із основних завдань
яких є протидія негативним проявам корупції, зокрема у податковій та митній
сферах України [81, с. 60].
Збільшення частки тіньового сектора економіки, протиправна діяльність
суб’єктів господарювання, яка пов’язана, перш за все, з ухиленням від сплати
податків, наявністю фінансового шахрайства та значною кількістю фіктивних
підприємств, гальмує діяльність органів державної влади, спрямовану на
протидію проявам корупції. Існування зазначених негативних явищ пов’язане з
наявністю прогалин у законодавстві, зокрема податковому та митному,
значною кількістю колізій у нормативних актах, що призводить до формування
сприятливого клімату для вчинення податкових правопорушень і, як наслідок,
високого рівня корупції в системі фіскальних органів України. Звідси
зрозуміло, що ефективність протидії корупції в державі прямо залежить від
якості її нормативно-правового забезпечення, а також від якості реалізації
відповідних заходів, спрямованих на боротьбу проявами корупції та їх
попередження. Питання попередження корупційних явищ потребують правової
імплементації шляхом прийняття відповідних законодавчих норм.
Одним із головних, відправних кроків забезпечення якісної та ефективної
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протидії корупції в діяльності ДФСУ є запровадження чітких та змістовних
правових засад її здійснення, під якими слід розуміти систему тих нормативноправових

актів,

що

визначають

матеріально-правові

та

процедурно-

процесуальні аспекти організації та реалізації зазначеної протидії. Аналіз
правових засад протидії корупції в органах ДФС дозволить з`ясувати яким
чином з державної точки зору має відбуватися протистояння зазначеному
небезпечному суспільному явищу, які позитивні моменти обраного курсу та в
чому полягають його недоліки, прогалини й прорахунки.
Аналіз правового підґрунтя будь-якої суспільно значущої діяльності слід
розпочинати з Конституції України, яка, як ми зазначали вище по тексту, є
Основним законом нашої держави. Не є у цьому виключенням і протидія
корупції в системі ДФС, в основі якої також лежать конституційні положення.
Загалом прямих вказівок на те яким чином відбувається протидія корупції
Конституція не містить, втім даний Закон, що посідає центральне місце у
системі національного законодавства, виступаючи її верхівкою з точки зору
юридичної сили, та основою з позиції тих положень, що у ньому закріплені,
визначає найбільш загальні та важливі правові аспекти суспільного ладу,
організації державного правління і державного устрою. Тобто роль Конституції
Україні як елементу антикорупційного законодавства полягає у тому, що у ній
відображені найбільш важливі, відправні ідеї стосовно того, яким чином має
організовуватися та розвиватися суспільно-державне життя в нашій країні, які
при цьому сповідуються цінності та ідеали. В якості основних антикорупційних
положень Конституції, з нашої точки зору, є наступні її норми:
- права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави (стаття 1);
- в Україні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8);
- правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
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Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (стаття 19);
- громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній
діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за
неї;

спеціальними

заходами

щодо

охорони

праці

і

здоров'я

жінок,

встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (стаття
24)[63].
Саме в цих статтях Конституції України, на наш думку, закладені
національні законодавчі основи протидії корупції, оскільки: по-перше, їх
положення зобов’язують представників влади діяти виключно в інтересах
українських держави і суспільства, а не з власних корисливих мотивів; подруге, вони закріплюють рівноправність усіх учасників суспільного життя, що
забороняє надання державними органами та посадовими особами, зокрема
ДФС, комусь із них не передбачених законодавством привілеїв та переваг; потретє, зобов`язує як приватних, так і публічних суб`єктів у своїй діяльності,
поведінці, керуватися приписами діючого законодавства.
Далі, за своєю юридичною силою, у системі правових засад протидії
корупції в діяльності ДФС знаходяться нормативно-правові акти міжнародного
характеру, згода на обов`язковість яких надана Україною у встановленому
порядку. В першу чергу слід вказати Конвенцію ООН проти корупції від
31.10.2003, цілями якої є:
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a) сприяння вжиттю й посиленню заходів, спрямованих на більш
ефективне й дієве запобігання корупції та боротьбу з нею;
b) заохочення, сприяння та підтримка міжнародного співробітництва й
технічної допомоги в запобіганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в
поверненні активів;
c) заохочення чесності, відповідальності й належного управління
громадськими справами й державним майном [62]. У Конвенції встановлено,
що кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї
правової

системи,

розробляє

й

здійснює

або

проводить

ефективну

скоординовану політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і яка
відображає принципи правопорядку, належного управління державними
справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й
відповідальності.

Кожна

Держава-учасниця

прагне

встановлювати

й

заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.
Кожна Держава-учасниця прагне періодично проводити оцінку відповідних
правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої
адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею. Державиучасниці, у належних випадках і згідно з основоположними принципами своїх
правових систем, взаємодіють одна з одною та з відповідними міжнародними й
регіональними організаціями в розробленні заходів, зазначених у цій статті, та
сприянні їм. Ця взаємодія може включати участь у міжнародних програмах і
проектах, спрямованих на запобігання корупції [62]. Також у даному
міжнародному нормативно-правовому акті міститься ряд положень стосовно
того, які заходи належить проводити державам у публічній та приватній сферах
з метою протидії корупції. Значення Конвенції ООН проти корупції полягає у
тому, що вона визначає пріоритетні питання, на які має звертати увагу кожна
Держава-учасниця цього міжнародного договору, прагнучи запровадити
ефективний та дієвий механізм протидії корупції.
Ще одним важливим міжнародним документом з питань протидії
корупції є Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, затверджена Радою
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Європи 04.11.1999 року, в якій наголошується, що корупція є однією із
найнебезпечніших загроз правопорядку, демократії, правам людини, чесності та
соціальній справедливості і що вона перешкоджає економічному розвиткові та
загрожує належному і справедливому функціонуванню країн із ринковою
економікою, визнаючи, що корупція має негативні фінансові наслідки для
громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ [215]. Прагнучи
посилити якість та ефективність протидії цьому загрозливому явищу, Державичлени Ради Європи домовилися про те, що кожна із них передбачає у своєму
внутрішньому законодавстві ефективні засоби правового захисту осіб, яким
заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій, з метою надання таким особам
можливості захищати свої права та інтереси, включаючи можливість отримання
компенсації за заподіяну шкоду [215]. Конвенція містить вказівки щодо того,
які

саме

заходи

необхідно

вжити

її

учасникам

на

національному

(внутрішньодержавному рівні) у цілях посилення боротьби із корупцією, а
також положення відносно того, яким чином з цього питання відбувається
міжнародні взаємодія та контроль за і його вирішенням.
У січні 1999 року Держави-члени Ради Європи прийняли Кримінальну
конвенція про боротьбу з корупцією. Цей крок був обумовлений стійким
переконанням

міжнародної

спільноти

у

необхідності

здійснювати

у

невідкладному порядку спільну кримінальну політику, спрямовану на захист
суспільства від корупції, включаючи ухвалення відповідних нормативноправових актів і вжиття превентивних заходів. При цьому у Конвенції
наголошується, що корупція загрожує правопорядку, демократії та правам
людини, руйнує належне управління, чесність та соціальну справедливість,
перешкоджає конкуренції та економічному розвиткові і загрожує стабільності
демократичних інститутів і моральним засадам суспільства [73]. Як і попередня
Конвенція даний нормативно-правовий акт містить набір вказівок щодо того,
які саме заходи кожній Стороні договору необхідно реалізувати на
внутрішньодержавному рівні, зокрема щодо боротьби із хабарництвом,
зловживанням владою та відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

61

У 2003 році до даної Конвенції був прийнятий Додатковий протокол, яким було
доповнено зміст першої (тобто конвенції) в частині врегулювання деяких
аспектів встановлення Сторонами вищезгаданого міжнародного договору у
своєму національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне
обіцяння,

пропонування

чи

надання

будь-якою

особою

прямо

чи

опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який здійснює свої
функції відповідно до арбітражного законодавства такої Сторони, для нього
особисто чи для інших осіб, з метою заохочення його до виконання чи
невиконання своїх функцій [38].
Також варто відзначити Угоду про створення групи держав по боротьбі з
корупцією від 05.05.1998, згідно з якою Представники Комітету міністрів ... (не
менше третини держав-членів Ради Європи) спільно з представниками ...
(держав-нечленів, які запрошені для участі в цій угоді). Розуміючи, що
корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам
людини,

об'єктивності

та

соціальній

справедливості,

перешкоджає

економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних
інститутів та етичних норм суспільства; Розуміючи нагальність підтримки
співробітництва між державами в боротьбі з корупцією, разом з її зв'язками з
організованою злочинністю та відмиванням грошей; Наголошуючи, що успішна
стратегія боротьби з корупцією вимагає стійких переконань держав в об'єднанні
зусиль, обміні досвідом та прийнятті спільних дій; Розуміючи, що зростання
суспільної свідомості та моральних цінностей є ефективними засобами
попередження корупції; прийняли рішення про створення Групи держав по
боротьбі з корупцією ("GRECO"). Згідно із статутом даної організації її метою
є: удосконалити компетентність її членів в боротьбі з корупцією для вжиття
заходів через динамічний процес спільного оцінювання методів проведення та
однакового впливу згідно з їхніми зобов'язаннями в цій сфері. До основних
функцій групи "GRECO" належать:
1. Спостереження за дотриманням Керівних принципів боротьби з
корупцією, які прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 6 листопада 1997
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року.
2.

Спостереження

за

впровадженням

міжнародних

законодавчих

документів, прийнятих відповідно до Програми дій боротьби з корупцією,
згідно з положеннями, які містяться в цих документах [198].
Окрім зазначених, протидія

корупції

регламентується

й

іншими

міжнародними нормативно-правовими документами. В цілому, якщо говорити
про дану категорію нормативно-правових актів, як джерело правових засад
протидії корупції в системі ДФС України, то слід зазначити, що їх роль полягає
у тому, що вони встановлюють основні міжнародні стандарти, на які має
орієнтуватися та якими повинна керуватися наша держава, прагнучи зменшити
рівень

корупції

в

країні

та

інтегруватися

до

високорозвиненої

західноєвропейської спільноти. Тобто зазначені міжнародні норми мають, як
правило, досить загальний характер, і лише містять вказівку на те, які заходи
необхідно здійснити Державі-учасниці того чи іншого антикорупційного
нормативно-правового акту міжнародного характеру на внутрішньодержавному
рівні. При цьому порядок та особливості запровадження і здійснення цих
заходів визначають національним законодавством країни.
Далі у ієрархії правових засад протидії корупції ДФС ідуть Закони
України, які являють собою нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому
порядку органом законодавчої влади або на референдумі, володіє вищою
юридичною силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини [203]. На
сьогодні основним

антикорупційним

Законом України

є закон

«Про

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, який визначає правові та
організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні,
зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів,
правила

щодо

усунення

наслідків

корупційних

правопорушень

[140].

Прийняття даного закону стало важливим кроком на шляху посилення в нашій
країні протидії корупції, адже даний нормативно-правовий акт вперше в історії
незалежної України досить змістовно та чітко визначає механізм протидії
даному антисоціальному явищу.
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Не менш важливою подією для вдосконалення протидії корупції в Україні
стало прийняття законів «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699VII та «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014
№ 1698-VII. Перший являє собою стратегічний документ, який визначає
першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити
основу для подальшого проведення реформи у цій сфері. У даному нормативноправовому акті зазначається, що головною проблемою формування і реалізації
антикорупційної політики у державі є фактично відсутність чіткої законодавчої
та інституційної основи для цього, а також низький рівень співпраці державних
органів та громадськості. У зв’язку із цим однією із цілей держави у цій сфері є,
відповідно до закону «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» є створення системи
прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу
достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема
статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на
стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом
із залученням представників громадянського суспільства, а також формування
суспільної підтримки у подоланні корупції [141]. Для здійснення поставленої
мети планується реалізувати ряд заходів, зокрема: визначити на законодавчому
рівні засади організації та діяльності спеціально уповноваженого органу щодо
запобігання корупції, відповідального, зокрема, за комплекс заходів із
формування та реалізації антикорупційної політики; 2) розробити проект акта
Кабінету Міністрів України щодо схвалення загальнонаціональної методики
оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, щороку проводити із
залученням громадськості дослідження щодо сприйняття корупції та довіри
населення до органів, відповідальних за запобігання корупції, готовності
населення брати участь у заходах щодо запобігання корупції, поширеності та
видів моделей корупційної поведінки, корупціогенних ризиків у відповідних
сферах; 4) проводити щорічні слухання у Верховній Раді України щодо
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національного звіту про стан справ з питань запобігання корупції, що
готуватиметься спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної
політики, та оприлюднювати звіт разом із висновками та рекомендаціями
парламентських

слухань;

5)

забезпечити

імплементацію

міжнародних

стандартів співпраці влади та громадськості у прийнятті рішень у сфері
антикорупційної політики, зокрема закріплених у Кодексі кращих практик
участі громадськості у процесі прийняття рішень, ухваленому конференцією
міжнародних неурядових організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 року, та
перейти до нових форм співпраці, таких як діалог та партнерство; 6) проводити
на постійній основі інформаційні кампанії, орієнтовані на різні соціальні групи
та спрямовані на усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення
рівня співпраці влади та громадян у протидії корупції [141].
Що ж стосується запобігання корупції у представницьких органах влади,
то у законі «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» закріплено, що основними
проблемами тут є все ще слабкі інститути демократії в Україні, корупціогенне
виборче законодавство, недосконале законодавство щодо фінансування
виборчих кампаній та політичних партій, відсутність належного правового
регулювання щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності виборних осіб
та прозорих засад лобіювання. Тому мета діяльності у цьому напрямку
передбачає створення прозорих засад фінансування проведення виборів,
діяльності політичних партій, усунення корупціогенних ризиків у діяльності
виборних органів, посилення громадського контролю за їх діяльністю [141]. Ля
досягнення означеної мети законом передбачене наступне коло заходів: 1)
провести антикорупційну експертизу виборчого законодавства та переглянути
його на основі висновків щодо корупціогенності та європейських стандартів,
зокрема рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через право"
(Венеціанської комісії); забезпечити сталість та юридичну визначеність
виборчого законодавства; 2) ухвалити законодавство щодо виконання
рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) у частині встановлення
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обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних
партій і виборчих кампаній, зокрема в частині; 3) ухвалити законодавство щодо
особливих механізмів запобігання конфлікту інтересів у діяльності виборних
посадових осіб, зокрема з визначенням можливих форм конфлікту інтересів,
правил щодо його запобігання та поведінки у ситуації, коли виникає конфлікт
інтересів, інституційного механізму щодо моніторингу законодавства про
конфлікт інтересів і пропорційних та стримуючих санкцій за його порушення;
4) ухвалити законодавство щодо визначення правових засад лобіювання; 5)
ухвалити

законодавство

прийняттям

рішень

щодо

виборними

посилення

громадського

посадовими

особами,

контролю
зокрема

за

через

запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно
важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду та на
основі найкращої світової практики; 6) підвищити рівень прозорості діяльності
Верховної Ради України та місцевих рад, зокрема шляхом практичної реалізації
положень про забезпечення доступу громадян до засідань представницьких
органів, оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради
України та місцевих рад (зокрема протоколів засідань), оприлюднення в
Інтернеті інформації про народних депутатів України та депутатів місцевих рад
(про їх фінансування, відрядження, помічників, їх декларації про доходи,
майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру тощо), безперешкодний
доступ до інформації про кошториси представницьких органів та звітів про їх
використання [141].
У законі «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014
№ 1698-VII [153] визначені правові аспекти організації та функціонування
головного правоохоронного органу держави з питань боротьби з корупцією.
Окрім зазначених законів правові засади протидії корупції так чи інакше
визначаються ще рядом нормативно-правових актів вищої юридичної сили,
зокрема

такими

як:

Кримінальний

кодекс

України,

Кримінальний

процесуальний кодекс України, Закон України «Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року N3341-
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XII, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року
N221-VII (зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України), Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної
антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року N224-VII, Закон України
«Про

внесення

змін

до

деяких

законодавчих

актів

України

щодо

відповідальності за корупційні правопорушення» 7 квітня 2011 року N 3207-VI,
Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року N393/96-ВР,
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року N3723-XII,
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року
N2939-VI.
В цілому аналіз діючого на сьогодні кола законів свідчить про те, що в
нашій державі зроблені суттєві зрушення у питання нормативно-правового
забезпечення протидії корупції. Останні зміни до законодавства підтвердили
стійкий намір влади запровадити нарешті по справжньому дієвий та
ефективний національний механізм протидії корупції, ще ніколи з часів
проголошення незалежності України антикорупційне законодавство не було
настільки змістовним та цілеспрямованим.
Окрім законів важливими джерелами правових засад протидії корупції, в
тому числі у системі ДФС є підзаконні нормативно-правові акти, в яких, як
правило, знаходять свій подальший розвиток відповідні норми законів. Наразі
антикорупційна робота у системі ДФС так чи інакше регламентується цілою
низкою відомчих та міжвідомчих підзаконних актів, наприклад, Указ
Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, «Про Національну
антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»; Постанова Кабінету Міністрів
України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки»; Постанова
Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження
Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених
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на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ
Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 «Про
затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів»; Інструкція про порядок обліку кримінальних та
адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом
Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки,
Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони і Державної судової
адміністрації від 22 квітня 2013 року №52/394/172/71/268/60.; та ін..
Окремо

хотілося

б

відзначити

Указ

Президента

України

«Про

Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [154], в якій
зазначається, що Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке
поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше
укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш
дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей.
Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України. Це
потребує негайного вжиття системних та послідовних заходів, які мають
комплексний характер і базуються на єдиній Національній антикорупційній
стратегії на 2011-2015 роки. Метою даної стратегії є зменшення рівня корупції
в Україні шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження
превентивних заходів, зміцнення режиму законності, а також формування у
суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно
небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських
структур, за участю міжнародних організацій. Для досягнення означеної мети у
стратегії визначені такі ключові напрямки її реалізації:
1) реформування системи державного управління та адміністративних
процедур шляхом завершення процесу розмежування функцій органів
державної влади з надання адміністративних послуг та контрольно-наглядових
(інспекційних) функцій. Зазначений напрям у повній мірі може бути
реалізований лише за умови завершення розпочатої адміністративної реформи.
Відтак, на наше переконання, процес розмежування функцій органів державної
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влади

з

надання

адміністративних

послуг

та

контрольно-наглядових

(інспекційних) функцій є на сьогодні декларативним та таким, що може бути
завершений у далекій перспективі;
2) зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання
тінізації економіки шляхом обмеження кількості перевірок з боку податкових
та контролюючих органів. Вказаний напрям видається як мінімум не логічним,
адже одним із основних напрямів боротьби з корупцією має бути активна
протидія корумпованим діям шляхом застосування належної відповідальності
до суб’єктів господарювання чи окремих фізичних осіб, які є ініціаторами
корупційних вчинків. У даній ситуації доречним є зменшення податкового
тиску на підприємців, що, у свою чергу, активно сприятиме виходу економіки
держави з тіні;
3) забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах
місцевого самоврядування шляхом оптимізації співвідношення рівня базової
(фіксованої) заробітної плати (посадового окладу) залежно від складності
роботи і рівня відповідальності за конкретною посадою та додаткової
заробітної плати (премій, надбавок), яка встановлюється за результатами оцінки
діяльності на розсуд керівництва. Даний напрям, який включає в себе елемент
суб’єктивізму, а саме: оптимізації співвідношення рівня базової (фіксованої)
заробітної плати (посадового окладу) залежно від складності роботи і рівня
відповідальності

на

розсуд

керівництва

призводить

до

збільшення

корупційного ризику, аж ніяк не зменшуючи його. Саме тому, в даній ситуації
слід виключити можливість суб’єктивно на власний розсуд керівника визначати
кінцевий розмір заробітної підлеглого. Натомість встановити на правовому
рівні належний рівень оплати праці в залежності від: складності роботи і рівня
відповідальності за конкретною посадою;
4) удосконалення антикорупційної експертизи шляхом запровадження
багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на
рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована
самооцінка);

на

рівні

Міністерства

юстиції

України

(як

офіційна
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антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні
громадської експертизи, яка забезпечується існуванням прозорої процедури
нормопроектування та доступністю інформації для громадськості. Цей напрям
у певній своїй частині кореспондується із попереднім напрямом, але відмінний
у тому, що попри відсутність суб’єктивізму, а навпаки – наявність великої
кількості ланок багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у
законодавстві (оцінки корупційних ризиків у законодавстві на рівні:
розробників проектів нормативно-правових актів, Міністерства юстиції
України та громадської експертизи) знову ж таки збільшує корупційні ризики
на будь-якій із ланок. Виходом із зазначеної ситуації може стати визначення
відповідального

органу

(посадових

осіб),

які

б

несли

юридичну

відповідальність за належне проведення антикорупційної експертизи за умови
високого рівня оплати праці.
Отже, резюмуючи проведене у даному підрозділі дослідження можемо з
упевненістю стверджувати, що сьогодні в нашій країні закладені необхідні
правові засади для запровадження змістовного та ефективного механізму
протидії корупції в системі ДФС України. Однак прийняти відповідні закони –
це лише пів справи, не менш важливим питанням є забезпечити належну
реалізацію положень антикорупційного законодавства на практиці. Також, на
нашу думку, було б доречним прийняти на рівні ДФС відповідного відомчого
акту, який би визначав концептуальні та стратегічні аспекти впровадження
державної антикорупційної політики безпосередньо в середині даного
відомства. Такий підхід дозволить врахувати з одного боку специфіку
правового статусу даного органу влади, а з іншого – особливості найбільш
притаманних йому проявів корупції, що у свою чергу сприятиме виробленню
більш дієвих та ефективних засобів протидії останнім.
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Висновки до Розділу 1
Під корупцію у ДФСУ запропоновано розуміти дії працівників ДФСУ,
спрямовані на досягнення корисної мети як для себе, так і/або для інших осіб
шляхом

неправомірного

використання

свого

службового

становища,

порушення правових норм, а також моральних засад суспільства та його
інтересів, що може призводити до зростання фінансових махінацій, шахрайства,
сприяння платникам уникненню від сплати податків та різного роду внесків до
відповідних бюджетів, нанесення державі збитків у вигляді відсутності
належних надходжень до державного бюджету
Протидію корупції у діяльності ДФСУ визначено, як специфічний
різновид суспільної діяльності, змістом якої є розробка та реалізація комплексу
заходів

політико-правового,

соціально-економічного,

організаційно-

управлінського, культурно-виховного та іншого характеру, спрямованих на
виявлення й ліквідацію проявів корупції у діяльності структурних ланок ДФСУ
всіх рівнів, усунення їх негативних наслідків та притягнення до відповідної
юридичної відповідальності винних у вчиненні корупційних дій осіб, а також
на встановлення та ліквідацію умов, обставин і факторів, що прямо чи
опосередковано сприяють розвитку корупції в системі ДФСУ.
Обґрунтовано, що протидія корупції – це комплексний механізм, що
будується та функціонує на певних принципах та у відповідності із вимогами
діючого законодавства, має свій суб`єктно-об`єктний склад та відповідні
інструменти, в якості яких виступають відповідні форми, методи, способи та
засоби протидії.
До основних ознак протидії корупції в діяльності ДФСУ віднесено
наступні: а) має комплексний характер, тобто досліджувану протидію не слід
розглядати як виключно правове явище, оскільки вона має цілу низку аспектів
політичного,

соціально-економічного,

морально-етичного

та

освітньо-

виховного характеру, які втім, як правило, реалізуються на фоні регулятивного
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впливу права та через відповідні юридичні форми і засоби; б) здійснюється як
державою в особі її компетентних органів і посадових осіб, так і
представниками громадськості; в) має внутрішній та зовнішній характер.
Перший, тобто внутрішній характер, притаманний протидії, суб`єкт та об`єкт
якої перебувають в межах одної організаційної системи, тобто системи ДФСУ.
Друга ж – зовнішня протидія – реалізується суб`єктами, що не належать до
зазначеної системи; г) здійснюється виключно на підставі, порядку, формах та
методах визначених законодавством; ґ) передбачає як боротьбу із наявними
випадками проявів корупції та її негативними наслідками, так і здійснення
профілактично-запобіжної діяльності, яке передбачає виявлення та усунення
причин і факторів, що сприяють виникненню і розвитку корупції. Головною
метою даного аспекту протидії є створення такого політико-правового,
соціально-економічного та морально-психологічного середовища, клімату у
системі ДФСУ, який би був максимально несприятливим для процвітання
корупції та мінімізував вірогідність вчинення посадовими особами ДФСУ
корупційних дій.
Доведено, що якісна та ефективна протидія корупції у системі ДФСУ є
дуже важливим питанням, що гостро стоїть перед Україною, адже саме даний
орган влади займається безпосередньою реалізацією державної податкової та
митної політики, а також політики з питань адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок), тож
«ураження» його корупцією загрожує фінансово-економічній стабільності та
міцності українських держави і суспільства і, як результат, національній
безпеці.
Акцентовано увагу, що на сьогодні однією із причин неефективної
протидії корупції в системи фіскальних органів є певні розбіжності та
невідповідності між організаційною та правовою складовими механізму
процесі протидії зазначеному антисоціальному явищу. Відсутність чіткого
встановлення меж компетенції досліджуваного органу, невідповідність чинного
правового поля основним засадам адміністративної реформи 2014 року
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однозначно підвищує корупційні ризики для всіх учасників правовідносин, що
виникають у сфері податків і митного контролю, з обслуговуючою та
правоохоронною функцією, а також функцією валютного контролю.
Обстоюється позиція, що головними причинами, що спонукають до
вчинення корупційних протиправних діянь персонал ДФСУ є наступні: а)
низький рівень організаційно-практичних заходів, спрямованих на належне
проведення комплектування, виховання, професійну підготовку та навчання
персоналу ДФСУ; б) низький рівень заробітної плати та грошового утримання
працівників вказаного органу; в) відсутність відповідного соціально-правового
захисту персоналу; г) низький рівень профілактичної роботи серед працівників
ДФСУ; ґ) відсутність дієвого контролю з боку керівників відповідних
структурних підрозділів.
З метою усунення означених причин та факторів, що породжують
корупцію і сприяють її розвитку в діяльності ДФСУ запропоновано такі правові
та організаційні кроки (заходи): 1) правові: а) завершення розпочатої
адміністративної реформи як передумова завершення процесу розмежування
функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та
контрольно-наглядових (інспекційних) функцій, зокрема ДФСУ; б) зменшення
адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки
шляхом зменшення податкового тиску на підприємців; в) забезпечення
доброчесності

на

державній

службі

та

службі

в

органах

місцевого

самоврядування шляхом оптимізації співвідношення рівня базової (фіксованої)
заробітної плати (посадового окладу) залежно від складності роботи і рівня
відповідальності за конкретною посадою та додаткової заробітної плати
(премій, надбавок), яка встановлюється на правовому рівні; г) удосконалення
антикорупційної експертизи шляхом визначення відповідального органу
(посадових осіб), які б несли юридичну відповідальність за належне проведення
антикорупційної

експертизи

за

2) організаційні:

а) покращення

умови
роботи

високого
стосовно

рівня

оплати

підбору

праці;

персоналу;

б) покращення соціально-правового захисту персоналу; в) підвищення до
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належного рівня матеріального забезпечення персоналу; г) розробка системи
стимулів для персоналу на фоні профілактичної роботи серед працівників
ДФСУ.
Констатовано, що в цілому аналіз діючого на сьогодні кола законів
свідчить про те, що в нашій державі зроблені суттєві зрушення у питання
нормативно-правового забезпечення протидії корупції. Останні зміни до
законодавства підтвердили стійкий намір влади запровадити нарешті по
справжньому дієвий та ефективний національний механізм протидії корупції,
ще ніколи з часів проголошення незалежності України антикорупційне
законодавство не було настільки змістовним та цілеспрямованим.
Обґрунтовано необхідність прийняти на рівні ДФС відповідного
відомчого акту, який би визначав концептуальні та стратегічні аспекти
впровадження державної антикорупційної політики безпосередньо в середині
даного відомства. Такий підхід дозволить врахувати з одного боку специфіку
правового статусу даного органу влади, а з іншого – особливості найбільш
притаманних йому проявів корупції, що у свою чергу сприятиме виробленню
більш дієвих та ефективних засобів протидії останнім.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
2.1 Система суб’єктів протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України
Конституція України проголосила, що утвердження та забезпечення прав
і свобод людини є головним обов’язком держави [63]. Задля того, щоб
вищенаведені конституційні положення не мали лише декларативний характер,
завданням із утвердження та забезпечення зазначених соціальних цінностей
виконують відповідні органи держави та їх посадові (службові) особи. Не є
виключенням і діяльність із протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України. При цьому зазначимо, що здійснюючи протидію наведеному
негативному явищу, такі органи (посадові особи) набувають статусу суб’єктів
даних правовідносин. Не викликає сумніву, що без встановлення сутності та
системи суб’єктів протидії корупції в органах Державної фіскальної служби
України,

повноцінно

розкрити

сутність

організаційно-правових

засад

досліджуваної діяльності здається неможливим.
Із огляду на вищенаведене зазначимо, що задля вирішення поставленого
наукового завдання – визначення сутності поняття “суб’єктів протидії корупції
в органах Державної фіскальної служби України”, у першу чергу необхідно
встановити сутність такого поняття як “суб’єкт”. Так, як зауважує авторський
колектив філософського енциклопедичного словника, у сучасному значенні
поняття “суб’єкт” починає вживатися тільки із 17 століття, тобто як позначення
психолого-теоретико-пізнавального Я, що протиставляється чомусь іншому –
не-Я, предмету, об’єкту, або як позначення об’єктивованого Я, тобто індивіда,
котрому протистоїть, протиставляється об’єкт, та котрий направляє на цей
об’єкт своє пізнання або дію, – у цьому відношенні він виступає як “суб’єкт
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пізнання”, “суб’єкт дії” [211, с. 441]. Більш того, як зауважує в своєму
філософському словнику В. Л. Петрушенко, “суб’єкт” являє собою людину, як
вихідне джерело, епіцентр життєвої та пізнавальної активності – індивідуальної
або суспільної. У різних напрямах філософії під суб’єктом розуміють різні
сутності: так, в більшості напрямів філософії поняття суб’єкт позначає людину
як

активне

начало

соціальних

та

культурних

процесів,

пізнання,

комунікації [122, с. 199-200]. Окрім вищенаведеного слід зазначити, що з
семантичної точки зору, в сучасному значенні в українській мові слово суб’єкт
вживається в наступних значеннях:
- істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об’єктивної дійсності та
до цілеспрямованої діяльності;
- особа, група осіб, організація й таке інше, яким належить активна роль у
певному процесі, акті;
- особа чи організація як носій певних прав та обов’язків;
- людина як носій певних фізичних і психічних якостей;
-

людина

як

об’єкт

дослідження;

людина,

особа;

предмет

судження [22, с. 1408-1409].
Звичайно, з огляду на специфіку нашої наукової праці, а саме її юридичну
спрямованість, для нас найбільший інтерес представляють саме позиції вченихправознавців щодо розуміння поняття “суб’єкт”. У цьому контексті слід
зазначити, що в науково-правових колах, досліджуване поняття пов’язують із
поняттями “суб’єкт права” та “суб’єкт правовідносин”. Так, під суб’єктами
права традиційно розуміють осіб, що мають правосуб’єктність. При цьому в
конкретному випадку суб’єкт права може й не бути учасником правовідносин.
Суб’єкт права має потенційну можливість вступати в правовідносини, для чого
він наділяється об’єктивним правом відповідною правосуб’єктністю [98,
с. 111]. У свою чергу, як зауважує О. Ф. Скакун, під суб’єктами правовідносин
прийнято розуміти індивідуальних або колективних суб’єктів права, які
використовують свою правосуб’єктність у конкретних правовідносинах,
виступаючи реалізаторами суб’єктивних прав та юридичних обов’язків,
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повноважень й юридичної відповідальності [185, с. 519]. Таким чином,
відмінність між суб’єктами права з огляду на їх правосуб’єктність мають лише
потенційну можливість вступити у відповідні правовідносини, а суб’єкти
правовідносин є їх реальними учасниками й використовують весь комплекс
визначених на рівні законодавства повноважень задля здійснення впливу на
такі правовідносини.
Наведені вище положення дозволяють нам дійти висновку, що під
суб’єктами протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
слід розуміти визначених на нормативно-правовому рівні осіб, які здійснюють
завдання із протидії корупції в зазначеній сфері шляхом активного
використання законодавчо закріплених повноважень (комплексу прав та
обов’язків), за допомогою яких вони здійснюють регулюючий вплив на такі
правовідносини.
Вирішивши поставлене вище наукове завдання із з’ясування сутності
“суб’єкти протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України”
здається можливим перейти до визначення їх системи. Так, аналізуючи систему
суб’єктів протидії корупції в досліджуваній сфері слід звернути увагу на те, що
із семантичного сенсу поняття “система” вживалося ще в античній філософії як
“συστηµα” – ціле, що складається з частин, з’єднань. При цьому такими
відомими діячами того часу як Платон, Арістотель та Евклід розроблялася ідея
системності знання. Авторський колектив філософського енциклопедичного
словника звертає увагу на те, що, сприйняті від античності уявлення про
системність буття розвивалися як в системно-онтологічних концепціях Спінози
та Лейбніца, так і в побудовах наукової систематики 17-18 століть, що прагнула
природної інтерпретації системності світу. У філософії та науці Нового часу
поняття “система” використовувалося при дослідженні наукового знання.
Спектр пропонованих рішень був дуже широкий – від заперечення системного
характеру

науково-теоретичних

знань

(Кондильяк)

до

перших

спроб

філософського обґрунтування логіко-дедуктивної природи систем знання
(Ламберт) [210, с. 584].
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У свою чергу, досліджуючи поняття “система” з етимологічної точки
зору, варто навести позицію авторського колективу великого тлумачного
словника сучасної української мови, які тлумачать його як:
- форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних,
господарських одиниць, установ і таке інше);
- заведений, прийнятий порядок;
- будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та
функціонуючих частин;
- сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь;
- сукупність принципів, які є основою певного вчення;
- продуманий план;
- сукупність предметів, пристроїв і таке інше однакового призначення;
- сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за
спільною ознакою, призначенням;
- сукупність господарчих одиниць, установ, об’єднаних організаційно
- порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і
взаємним зв’язком чого-небудь [22, с. 1320-1321].
З огляду на вищенаведені положення, а також враховуючи висновки, що
були зроблені нами раніше, під системою суб’єктів протидії корупції в органах
Державної

фіскальної

служби

України

слід

розуміти

визначених

на

нормативно-правовому рівні суб’єктів, кожен з яких володіє відповідним
обсягом повноважень у зазначеній сфері й у своєї сукупності становлять
єдиний організм протидії корупції в органах Державної фіскальної служби
України. Зауважимо, що з метою розкриття сутності системи вищенаведених
суб’єктів необхідно з’ясування сутності та місця в цій системі кожного з них.
Із приводу зазначеного вище зауважимо, що на рівні єдиного нормативноправового акта систему суб’єктів протидії корупції було визначено в Законі
України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 7 квітня 2011 року
[142]. Однак вищенаведений акт було визнано таким, що втратив чинність у
зв’язку із прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня
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2014 року. У даному законодавчому акті систему суб’єктів протидії корупції не
визначено, а мова йде лише про такий суб’єкт як Національне агентство з
питань запобігання корупції [204]. Разом із тим, за допомогою аналізу ряду
нормативно-правових актів (Законів України “Про національне антикорупційне
бюро” від 14 жовтня 2014 року, “Про Раду національної безпеки і оборони
України” від 05 березня 1998 року, “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року,
“Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року, Постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство юстиції
України” від 02 липня 2014 року № 228 тощо) ми дійшли висновку, що сьогодні
завдання із протидії корупції, в тому числі в органах Державної фіскальної
служби України, здійснює ціла низка суб’єктів. При цьому для одних із них це є
основним або одним із основних завдань, а для інших супутнім (або
додатковим) напрямком діяльності. У зв’язку із цим усе коло суб’єктів протидії
корупції в органах Державної фіскальної служби України, зважаючи на
наділений спектр службових повноважень, можна поділити на дві великі групи:
1) суб’єкти, які безпосередньо реалізовують державну політику в сфері
протидії корупції в зазначеній сфері:
- Національне антикорупційне бюро України;
- Служба безпеки України;
- Національне агентство з питань запобігання корупції;
- органи внутрішніх справ;
- органи прокуратури.
2) суб’єкти, які опосередковано реалізовують заходи протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України:
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура;
- Рада національної безпеки і оборони України;
- Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії
корупції;
- Головне управління власної безпеки при Державній фіскальній службі
України;
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- Міністерство юстиції України;
-

громадські

організації,

діяльність

яких

має

антикорупційну

спрямованість (“По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю”, “Центр
протидії корупції” та інші).
Для того, щоб визначити характер і ступінь участі зазначених суб’єктів у
протидії корупції в діяльності органів Державної фіскальної служби України
пропонуємо здійснити аналіз їх адміністративно-правового статусу. При цьому
в

науково-правових

колах

зауважують,

що

із

наведеним

поняттям

взаємопов’язані та споріднені такі наукові категорії, як “соціальний статус”,
“правовий статус” і “правосуб’єктність”. Зокрема, М. В. Примуш розуміє
соціальний статус як це становище індивіда (або групи людей) у системі
соціальних зв’язків і відносин, що обумовлюється її приналежністю до певної
соціальної спільноти та визначає сукупність її прав та обов’язків [131]. Схоже,
але більш визначення поняттю “соціальний статус” надають В. В Вербець,
О. А Субот і Т. А. Христюк, на думку яких під останнім слід розуміти
положення соціального суб’єкта в суспільстві, що передбачає для нього певні
специфічні права й обов’язки, правила поведінки. Таким чином, підкреслюють
автори, соціальний статус визначає становище індивіда або соціальної групи
стосовно інших індивідів і груп, яке визначається за соціально значущими для
даної соціальної системи критеріями (економічними, політичними, соціальноправовими, професійно-кваліфікаційними тощо) [195].
Авторський

колектив

енциклопедичного

словника

з

державного

управління під соціальним статусом розуміє сукупність прав, привілеїв,
моральних норм i обов’язків індивіда або соціальної групи, пов’язаний з
виконанням первинної соціальної ролі, яка виявляється у формі поведінки,
очікуваної відповідно до становища у суспільстві [40, c.657]. Тобто соціальний
статус частіш за все знаходить своє відображення у взаємозв’язку суспільства
та його члена.
Досить змістовною щодо визначення сутності соціального статусу особи
видається позиція, яку висловлює К. Ю. Мельник. Учений, досліджуючи на
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монографічному

рівні

соціально-правовий

захист

працівників

органів

внутрішніх справ, поставив за мету визначити соціальний статус окремо
взятого члена суспільства, пересічного громадянина без будь-яких вихідних
даних чи відомостей про нього. З урахуванням цього, вченому вчений виробив
авторське бачення того, що під соціальним статусом особистості варто
розуміти, насамперед статус, що досягається як результат її соціально-активної
діяльності. У цьому контексті поняття соціального статусу містить у собі не
стільки атрибутивні (у смислі приналежності до класу або соціальної групи),
скільки функціональні, оціночні (соціальний престиж) і навіть нормативні
ознаки. Соціальний статус особистості з найбільшою повнотою й об’ємністю
виражає єдність суспільної ролі та престижу особистості. Поняття соціального
статусу особистості об’єднує в собі й функціональну й оціночну сторону,
показує те, що особистість може робити, що вона робить, які результати її дій і
як вони оцінюються іншими людьми, суспільством [92, с. 18]. На наш погляд,
відзначена позиція є науково обґрунтованою з наступних міркувань:
- особа як індивід не може існувати поза межами суспільства, так як
такий стан речей дисонує із загальноприйнятим поняттям соціуму;
- функціональна сторона соціального статусу особистості полягає в
невід’ємній можливості бути учасником суспільних відносин, рівень яких
напряму залежить від займаної першої соціальної ніші;
- соціальний статус особистості є прямим відображенням суб’єктивних
факторів (навичок, дотримання правил поведінки, життєвого досвіду і т.п.);
- соціальний статус особи може змінюватись у зв’язку зі зміною
обстановки чи в залежності від впливу сторонніх незалежних факторів.
З огляду на вищезазначене, невід’ємним аспектом набуття спеціального
соціального статусу виступають саме об’єктивні фактори, тобто такі, що прямо
не залежать від волі чи бажання індивідуума. Вищенаведена позиція може бути
визнана універсальною й по відношенню до інших категорій осіб. Відтак, не
варто ототожнювати політичний або професійний соціальний статус зі
спеціальним

соціальним

статусом.

У

перших

випадках

йдеться

про
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цілеспрямовані акти поведінки окремих членів суспільства, що направлені на
досягнення певної мети у вигляді вступу до політичних партій чи займання
певної посади тощо.
Окрім вищенаведеного слід звернути увагу на те, що одним із різновидів
соціального статусу виступає правовий статус. Так, у своєму навчальному
посібнику “Теорія держави і права”, В. О. Котюк відстоює позицію, що
правовий статус являє собою систему або сукупність юридичних і природних
прав, свобод та обов’язків особи, які закріплені в чинних формах і видах права,
зокрема в законодавстві, та складають необхідні потенційні можливості особи
мати суб’єктивні права й обов’язки, реалізувати їх у системі суспільних
правовідносин, у різноманітних видах діяльності, навчання та спілкування [68,
с. 367]. Окрім цього на думку О. Ф. Скакун, під правовим статусом особи слід
розуміти систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих
державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких
індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що має правосуб’єктність) координує
своє поведінку в суспільстві [187, c.377].
Цікавою здається позиція О. В. Зайчук і Н. М. Оніщенко, які зауважують,
що складні зв’язки між державою та індивідами, а також між індивідами у
державно-організованому суспільстві фіксуються державою в юридичній формі
– у формі прав, свобод та обов’язків. У своїй єдності саме вони складають
правовий статус, який, у свою чергу, відображає особливості соціальної
структури суспільства, рівень демократії та стан законності. Правовий статус як
юридична категорія не лише визначає стандарти можливої та необхідної
поведінки,

що

забезпечують

нормальну

життєдіяльність

соціального

середовища, а й характеризують реальну взаємодію держави та особи [203].
Автори вважають, що головними характеризуючи ми ознаками правового
статусу є такі:
- правовий статус має універсальний характер, оскільки поширюється на
всіх суб’єктів;
- відображає її реальне становище особи у системі суспільних відносин;
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- права та свободи, що складають основу статусу, не можуть
реалізуватись без інших його компонентів – обов’язків та відповідальності;
- ця категорія забезпечує системність прав, свобод та обов’язків [203].
На думку О. В. Малька правовий статус – це комплексна інтеграційна
категорія, що відображає взаємовідносини суб’єктів суспільних відносин, особи
і суспільства, громадянина і держави, індивіда та колективу, а також інші
соціальні зв’язки [202, c.237].
А. В. Панчишин у своїх працях пише, що правовий статус є складною
категорією,

що

характеризується

системністю,

універсальністю

та

комплексністю. Вона відіграє надзвичайно важливу роль в організації
суспільних відносин, оскільки, шляхом встановлення прав, обов’язків, а також
гарантій їх реалізації, визначає основоположні принципи взаємодії суб’єктів
правовідносин та визначає місце конкретного суб’єкта в суспільстві. Правовий
статус характеризується чіткою системністю та стабільністю, що, з одного
боку, надає суб’єктам відносин певні гарантії реалізації своїх прав, а, з іншого,
запобігає зловживанню наданими їм правами [119, c.97].
За М. С. Строговичем правовий статус (правове положення) становлять
права, надані громадянам законом, разом з обов’язками, що лежать на
громадянах у силу закону [200, с.161].
Отже, з урахуванням вищевикладених наукових точок зору, можемо дійти
висновку, що правовий статус – це комплексна політико-правова категорія, що
визначає юридичне становища якогось суб’єкта (громадянина, підприємства,
державного органу, посадової особи, об’єднання громадян тощо) у контексті
тих чи інших суспільних відносин, в яких він перебуває. Тобто, можна
стверджувати, що правовий статус особи, незалежно від займаної нею посади,
інших соціально-демографічних якостей чи будь-яких морально-психологічних
особливостей, полягає, насамперед, у можливості вільно користуватися
суб’єктивними правами, свободами й обов’язками, які, в свою чергу,
гарантуються та забезпечуються через функції відповідних органів державної
влади в галузевих рамках. З цього приводу відзначимо, що за відношенням до
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іноземців та осіб без громадянства положеннями Закону України “Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22 вересня 2011 року,
встановлюються гарантовані державою законні права у залежності від так
званого правового зв’язку особи зі суспільством. Такий зв’язок проявляється
через форму підстав для перебування на території України зазначеним
категоріям учасників правовідносин у цій сфері [160].
Залежно від того нормами якої галузі права врегульований правовий
статус суб’єкта він може бути конституційно-правовим, кримінально-правовим,
адміністративно-правовим тощо. Зокрема під останнім В. Б. Авер’янов розумів
комплекс конкретно визначених суб’єктивних прав і обов’язків, які закріплені
за відповідним суб’єктом нормами адміністративного права. Тобто необхідною
ознакою набуття особою адміністративно-правового статусу є наявність у неї
конкретних суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються даною особою як в
адміністративних правовідносинах, так і поза ними [7, c.194]. На думку
С. В. Ківалов та Л. Р Біла адміністративно-правовий статусу осіб – це складає
комплекс їхніх прав і обов’язків, що закріплені нормами адміністративного
права,

а

також

гарантії

захисту цих

прав

і

обов’язків

[4,

c.272].

М. А. Бояринцева пропонує адміністративно-правовий статус розуміти як
встановлену законом та іншими правовими актами сукупність прав й
обов’язків, що гарантують участь в управлінні державними справами та
задоволення публічних і особистих інтересів через діяльність державної влади
й органів місцевого самоврядування [17, с. 21]. В. М. Галунько відмічає, що в
широкому розумінні адміністративно-правовий статус – це встановлені
адміністративно-правовими нормами права й обов’язки особи в сукупності з
обсягом та характером її правосуб’єктності [28, c.33].
За своїм характером, як ми вже зазначали вище, правовий статус взагалі
та

адміністративно-правовий

зокрема

є

комплексною

категорією,

що

складається із ряду елементів, як то: норми права, що регламентують таке
становище; безпосередньо права, обов’язки, інтереси та свободи, а також
правосуб’єктність. Зокрема останній елемент, тобто правосуб’єктність – це
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цілком реальне правове явище, що має визначальний правовий зміст. Воно
зумовлено характером правового статусу носія влади та виражається у визнанні
державою за допомогою правових норм соціальної та психологічної
відповідності особи вимогам даної професійної діяльності [105, c. 123]. Відтак,
правосуб’єктність частково визначає правовий статус носія законних прав та
обов’язків, і співвідносяться вони як ціле та частина, де “ціле” – це правовий
статус, а “частина” – правосуб’єктність.
Враховуючи викладені положення ми не можемо обійти стороною
необхідність аналізу складових елементів адміністративно-правового статусу й
за відношенням до органів протидії корупції серед суб’єктів митної та
податкової справи, що складає предметну область нашого дослідження.
Йдеться про їх завдання, функції та повноваження, які, безперечно, тісно
пов’язані між собою. При цьому зауважимо, що зважаючи на встановлені
вимоги щодо обсягу даного підрозділу представленого наукового дослідження,
розкрити сутність кожного із наведених суб’єктів здається неможливим. Разом
із тим виокремлення однотипних або ж подібних категорій правового змісту
функціонування деяких суб’єктів протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України є важливою передумовою до визначення
конкретних критеріїв їх впорядкування в цілу систему. Отже, основну увагу
приділимо саме тим суб’єктам протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України, діяльність яких має найбільший вплив на зазначену
сферу.
Так, на нашу думку, серед вищенаведених суб’єктів у першу чергу слід
назвати Національне антикорупційне бюро України, що є державним
правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення,
припинення,

розслідування

та

розкриття

корупційних

правопорушень,

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. При
цьому одним із основних завдань Національного антикорупційного бюро
України є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені
вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави
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або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці
[153]. Наведемо позиції окремих учених, які в своїх наукових працях частково
торкаються питання виявлення, боротьби та протидії корупції загалом, що
дасть нам змогу виокремити більш широке коло завдань, які безпосередньо
вирішуються структурними підрозділами Національного антикорупційного
бюро України через призму протидії відзначеному негативному явищу в
фіскальних органах.
Так, на думку М. Ю. Бездольного, метою державної політики у сфері
протидії корупції є, зокрема, попередження виникнення корупції в державній
організації, тоді як її завданням – затвердження процедур, що запобігають
корупції, та проведення розслідування і судового або кримінального
переслідування за фактом корупції у повному обсязі, що передбачений законом
і органами адміністративної влади, у випадку, якщо про факт корупції
повідомлено або він установлений [15, с. 56-57]. Дійсно, в більшості випадків
процес протидії корупції напряму залежить від застосування спеціально
уповноваженими службовими особами норм Кримінального процесуального
законодавства. Тобто, до завдань Національного антикорупційного бюро
України можна віднести повну й об’єктивну організацію процесу досудового
розслідування
службовими

кримінальних
особами

правопорушень,

апарату,

територіальних

вчинених
органів,

посадовими

та

спеціалізованих

департаментів, навчальних і наукових закладів сфери управління центрального
органу виконавчої влади – Державної фіскальної служби України (шахрайство з
фінансовими ресурсами, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення й інші
норми Закону України про кримінальну відповідальність).
Зважаючи на особливості процесу організації досудового розслідування
злочинів зазначеної категорії, доцільно зауважити на необхідності реалізації
невід’ємних правових засобів щодо захисту:
а)

інформації

про

особу

правопорушника

проживання, місце офіційної реєстрації і т.п.);

(анкетні

дані,

місце
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б) податкової інформації, що торкається особливостей виконання
суб’єктом злочину своїх службових повноважень у власних інтересах;
в) правової інформації як невід’ємного аспекту здійснення органом
досудового розслідуванням кримінального провадження за даною категорією
злочинів.
З цього приводу досить цікавим є досвід Сполучених Штатів Америки з
питань транспарентності державної влади. Як приклад можна навести
постанову Верховного Суду США, що була прийнята ним у 1980 р. по справі
«компанія Richmond Newspapers, Inc. проти штату Віргінія». Суд, трактуючи
Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова, вказав, що
вона включає право громадян на доступ до кримінального судочинства. У
основі даного права закладено визнання важливої ролі, яку відіграє отримання
громадськістю інформації про кримінальні судові процеси в демократизації
життя суспільства [194; 113, с. 66].
На рівні національного законодавства такого роду процедура втілюється в
доступі саме до публічної інформації, під якою законодавець пропонує
розуміти відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких
носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством,
повноважень,

або

інших

положеннями чинного

яка

знаходиться

розпорядників
законодавства

у

володінні

публічної
в цій

суб’єктів

інформації,

владних

визначених

сфері [138]. Враховуючи

вищенаведене, наступним завданням Національного антикорупційного бюро
України слід вважати надання можливості доступу до публічної інформації, як
продукту виконання його працівниками своїх функціональних обов’язків за
напрямом протидії корупції в фіскальних органах. Йдеться про статистичні
дані, відомості про прийняті процесуальні рішення, які не становлять таємницю
слідства і т.п.
Звертаючись до питання встановлення основних рис функціонування
Національного антикорупційного бюро України на внутрішньополітичній арені,
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ми неодноразово наголошували на невід’ємності здійснення кримінального
провадженнями за злочинами, пов’язаними з корупцією в органах Державної
фіскальної служби України. У зв’язку з цією обставиною, а також враховуючи
те, що на сьогодні фактично відсутній єдиний нормативно-правовий акт, що
визначає

функції

підрозділів

досудового

розслідування

Національного

антикорупційного бюро України, керуючись аналогією закону, пропонуємо
висвітлити положення Наказу Міністерства внутрішніх справ України “Про
організацію

діяльності

органів

досудового

розслідування

Міністерства

внутрішніх справ України” від 9 серпня 2012 № 686, в частині основних
функцій підрозділів слідства, а саме.
- усебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального
провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що
виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що
пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової
оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних
рішень.
- аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих,
унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо
підвищення ефективності функціонування органів досудового розслідування,
забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування
населення із зазначених питань через засоби масової інформації.
- розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства,
зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування
та скорочення його строків.
- вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування,
упровадження

його

на

практиці

та

розроблення

сучасних

методик

розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.
- організація взаємодії Головного слідчого управління та підпорядкованих
слідчих підрозділів з органами і підрозділами, що здійснюють оперативнорозшукову й експертну діяльність, прокурорський нагляд у кримінальних
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провадженнях.
- вивчення практики застосування слідчими норм права та розроблення
пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.
- забезпечення підбору, розстановки і виховання слідчих кадрів,
підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності.
- організація відповідно до Кримінального процесуального кодексу та
законів України розгляду та вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у
зв’язку

з

провадженням

досудового

розслідування

кримінальних

правопорушень [157].
Приймаючи до уваги наведені вище положення, пропонуємо розглядати
функції Національного антикорупційного бюро України, спрямовані на
протидію корупції в органах ДФСУ, за груповою приналежністю, що матиме
наступний вигляд:
1)

правозастосовчі

–

полягають

у

можливості

використовувати

працівниками Національного антикорупційного бюро України в своїй
практичній діяльності норми права в цій сфері з метою провадження слідчих
(розшукових), негласних слідчих (розшукових), інших процесуальних дій,
вжиття

заходів

забезпечення

кримінального

провадження,

залучення

додаткових людських ресурсів і технічних засобів та ін. Загалом, правильне
застосування

норм

права

є

запорукою

прийняття

обґрунтованого

процесуального рішення в кожному конкретному випадку з урахуванням
основних і додаткових обставин вчинення злочину;
2) комунікативні – передбачають налагодження та здійснення співпраці з
іншими

органами

державної

влади,

суб’єктами

господарювання

всіх

організаційно-правових форм і форм власності, громадськими об’єднаннями,
відомчими службами чи організаціями іноземних країн, яка полягає в обміні
інформацією, що має значення для з’ясування всіх обставин вчинення
кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією в сфері реалізації митної
та податкової політики;
3) статистичні – проявляються в узагальненні та зведенні інформації
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різних рівнів, як то:
- кількість злочинів, об’єднаних єдиним злочинним задумом у вигляді
злочинної технології збагачення за рахунок сторонніх осіб;
- термін провадження злочинної діяльності (з моменту реалізації перших
актів протиправної поведінки в межах злочинного задуму до моменту її
досягнення або виявлення);
- категорія осіб правопорушників (займані посади в системі органів
Державної фіскальної служби України, наявність дружніх чи родинних зв’язків
між співучасниками) тощо.
Безперечним є той факт, що будь-який орган державної влади виконує
покладені на нього функції через широкий спектр наділених повноважень. Не є
виключенням і Національне антикорупційне бюро України. У цьому контексті
увагу слід звернути на той факт, що в Законі України “Про Національне
антикорупційне бюро України” законодавець закріпив виключно повноваження
директора зазначеного правоохоронного органу та його територіальних органів,
яким притаманний процесуальний та кадровий характер, проте аж ніяк не
організаційний з точки зору протидії корупції як загалом, так і в органах
Державної фіскальної служби України. У зв’язку з наведеними обставинами, а
також враховуючи зазначені нами вище функції даного органу, ми пропонуємо
на законодавчому рівні закріпити наступні повноваження Національного
антикорупційного бюро України:
1) направляти письмові запити до Державного підприємства “Національні
інформаційні системи” з метою отримання офіційної інформації з:
а) Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
б) Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
в) Єдиного реєстру довіреностей;
г) Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
ґ) Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство;
д) Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
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е) інших Єдиних і Державних реєстрів;
2) вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів,
які регламентують належне функціонування вказаного сектору суспільного
життя (в т.ч. антикорупційне законодавство);
3) залучати осіб, що володіють спеціальними знаннями (експертів,
спеціалістів, бухгалтерів, представників суб’єктів банківської справи) з метою
проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення
кримінального провадження. Окрім цього, йдеться про можливість отримання
офіційних роз’яснень з приводу застосування норм права, проведення розмов
консультативного характеру, які відіграють координаційну роль у здійсненні
кримінального провадження щодо злочинів, пов’язаних з корупцією зі сторони
посадових і службових осіб у сфері податкової та митної справи;
4) призначати судові експертизи й експертні дослідження в межах
кримінального провадження даної категорії. У документі про призначення
експертизи (залучення експерта) зазначаються такі дані:
а) місце й дата винесення постанови чи ухвали;
б) посада, звання та прізвище особи, що призначила експертизу (залучила
експерта);
в) назва суду;
г) назва справи та її номер;
ґ) обставини справи, які мають значення для проведення експертизи;
д) підстави для призначення експертизи;
е) прізвище експерта або назва експертної установи, експертам якої
доручається проведення експертизи;
є) питання, які виносяться на вирішення експертові;
ж) перелік об’єктів, що підлягають дослідженню (у тому числі
порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові, або
посилання на такі переліки, що містяться в матеріалах справи);
з) інші дані, які мають значення для проведення експертизи. При цьому,
правомочна посадова особа органу досудового розслідування повинна
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перерахувати всі об’єкти, які направляються на експертне дослідження, із
зазначенням точного найменування, кількості, міри ваги, серії та номера (для
грошей Національного банку України та іноземної валюти), інші відмінні
індивідуальні ознаки [144];
5) брати участь у розробці методичних рекомендацій щодо протидії
проявам корупції серед працівників фіскальних органів з урахуванням
практичного досвіду та емпіричних матеріалів. З однієї сторони відзначені
наукові матеріали можуть виступати орієнтиром для молодих працівників
Національного антикорупційного бюро України, а з іншої – базисом для
впровадження новітніх технологій (передового досвіду) в сфері здійснення
фінансового моніторингу суб’єктів владних повноважень з метою виявлення
фактів

тінізації

грошових

коштів,

здобутих

незаконних

шляхом,

використовуючи важелі службового впливу тощо;
6) просувати та популяризувати методи та правову основу діяльності
Національного антикорупційного бюро України, адже запорукою успішного
виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного
рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних
органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З
одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством
превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого – підвищує рівень
правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних
прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню в населення
нетерпимого ставлення до проявів корупції [96];
7) вирішувати питання щодо усунення негативних наслідків від
корупційних діянь у сфері реалізації податкової та митної політики як то
відшкодування матеріальних збитків, ініціація процедури надання фізичній або
юридичній особі адміністративних послуг, що виступали об’єктом злочинного
задуму. Вжиття заходів встановлення причин та умов, що сприяли корупції у
фіскальних органах з метою недопущення подібних негативних соціальноправових проявів у майбутньому та інші.

92

Наступним

суб’єктом,

який

безпосередньо

реалізує

функції, що

спрямовані на протидію корупції в органах Державної фіскальної служби
України, є Служба безпеки України до завдань якої входить попередження,
виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру та безпеки людства,
тероризму, корупції й організованої злочинної діяльності в сфері управління й
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу
життєво важливим інтересам України [166]. Знову ж ми зіштовхнулися із
занадто широким визначенням завдання у вказаному напрямі, що потребує
доповнення їх шляхом аналізу чинного національного законодавства, яке
визначає адміністративно-правовий статус вказаного суб’єкта, виокремлення
проміжних задач, які будуть стосуватися саме процесу протидії проявам
корупції в сфері реалізації податкової та митної політики на території України,
як то:
1) розробляти план першочергових й подальших заходів щодо боротьби з
проявами корупції як в суб’єктах владних повноважень загалом, так і
фіскальних органах зокрема. Як вірно зауважує О. Г. Комісаров, планування
являє собою одну з функцій управління, що є процесом вибору цілей
організації і шляхів їх досягнення. Воно забезпечує основу для всіх
управлінських

рішень,

орієнтує

функції

організації

на

вироблення

стратегічних планів. Динамічний процес планування є тією парасолькою, під
якою укриваються всі управлінські функції. На думку вченого, одним із
головних

завдань

планування

є

процес

здійснення

цільової

функції

стратегічного управління [60, с. 75-76];
2) брати участь в проведенні спеціальних перевірок в органах Державної
фіскальної служби України, яка зосереджена в реалізації дієвої кадрової
політики шляхом відбору кваліфікованих спеціалістів з високими моральними
якостями.

В

даному

контексті

конструктивною

виглядає

думка

Г. В. Атаманчука, що визначає такі критерії дієвої кадрової політики:
забезпечення раціонального та ефективного використання наявного ресурсного,
виробничого,

трудового

та

інтелектуального

потенціалу

суб’єкта
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господарювання; активізація праці, що виходить безпосередньо на інтереси
людини і має реальний вплив на якість і рівень задоволення людських потреб;
зміна умов, виробничої і соціальної результативності праці [10, с. 80];
3) оприлюднювати результати діяльності підрозділів Служби безпеки
України, відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки, як однієї з форм
гласності, що з позиції В. В. Леоненка, повинна проявлятися в наданні
громадянам та їх об’єднанням інформації, необхідної для участі в обговоренні і
вирішенні питань державного і громадського життя; відкритості і доступності
діяльності всіх органів влади і управління, посадових осіб для громадян;
обнародуванні прийнятих рішень і доведенні їх до відома зацікавлених осіб та
організацій тощо [30, с. 6].
Висвітлені нами проміжні завдання дають можливість виокремити
основні напрями функціонування Служби безпеки України, які взагалі не
закріплені в Законі України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992
року, проте здебільшого врегульовані на рівні підзаконних нормативноправових актів (Накази Служби безпеки України “Про затвердження Порядку
надання та розгляду узагальнених матеріалів” від 2 грудня 2013 №
1026/1184/739/484, “Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення
доступу до публічної інформації у Службі безпеки України” від 14 червня 2011
№ 231 та ін.). Таким чином, функції Служби безпеки України можуть
зосереджуватися в наступних формах:
1) організація оперативно-розшукової діяльності як засобу протидії
проявами корупції, відповідно до положень Закону України “Про оперативнорозшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року;
2) міжнародне співробітництво в частині розшуку (встановлення місця
знаходження) осіб, які вчинили протиправні кримінально карані діяння
корупційного характеру на території України, зокрема в державному секторі
реалізації

податкового

В. С. Гуславський,

та

міжнародне

митного

законодавства.

співробітництво

за

Як

зазначає

вказаним

напрямом
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передбачає накопичення юридичної бази, розширення регіонів застосування
договірних

зобов’язань,

налагодження

ефективної

роботи,

розробку

управлінських орієнтирів в організації співробітництва [34, с. 31-33];
3) оцінка корупційних ризиків діяльності окремих категорій працівників
органів Державної фіскальної служби України (начальника Головного
управління

власної

безпеки,

директора

Департаменту

оподаткування

юридичних осіб, начальників Головних управлінь Державної фіскальної службу
в областях, начальників регіональних митниць, їх заступників та інших тощо).
Характеристика

адміністративно-правового

статусу

даного

правоохоронного органу спеціального призначення була б неповною без
висвітлення його повноважень, які з урахуванням положень Законів України
“Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014, “Про Службу безпеки
України”, “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб,
які застосовують прощену систему оподаткування” від 23 лютого 2012 та
інших, полягають у:
1) забезпеченні реалізації положень антикорупційного законодавства в
своїй професійній діяльності;
2) інформуванні громадськості про результати роботи щодо протидії
корупції. З цього приводу варто погодитися з твердженням В. А. Комарова,
який зазначає, своєрідною з’єднувальною ланкою між органами державної
влади і громадськістю є центри (відділи, відділення) зв’язків з громадськістю.
Останні покликані забезпечувати оперативне інформування громадськості
щодо досягнень, зокрема стану правопорядку, протидії корупції і т.п. Такого
роду інформація зміцнює та підвищує рівень правової свідомості громадян, а
також робить внесок у напрямі попередження (профілактики) порушень норм
права [59, с. 18-19];
3) перевірці правильності застосування працівниками фіскальних органів
норм права (як приклад, положення щодо особливостей здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб –
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підприємців

та

юридичних

осіб,

які

застосовують

прощену

систему

оподаткування [158]) з метою уникнення подвійних стандартів, що є
передумовою до задоволення власних потреб за рахунок третіх осіб;
4) реалізації державної цільової політики щодо детінізації економіки та
протидії корупції, що проявляється у вжитті оперативних заходів у частині
встановлення фактів відмивання грошових коштів, здобутих незаконних
шляхом тощо.
Наступну групу суб’єктів протидії боротьби в органах Державної
фіскальної служби України складають ті, що опосередковано реалізовують
заходи боротьби з корупцією у сфері оподаткування, митного контролю та
адміністрування єдиних внесків, зокрема Рада національної безпеки і оборони
України. Так, відповідно до ст. 4 Закону України “Про Раду національної
безпеки і оборони України”, відзначений орган державної влади наділений
наступним спектром повноважень:
- розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до
Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України,
Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони,
та подає пропозиції Президентові України;
- координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони
України рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює
поточний контроль діяльності органів виконавчої влади в сфері національної
безпеки й оборони, подає Президентові України відповідні висновки та
пропозиції;
- залучає до аналізу інформації посадових осіб і фахівців органів
виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та
організацій усіх форм власності;
- ініціює розроблення нормативних актів і документів з питань
національної безпеки й оборони, узагальнює практику їх застосування та
результати перевірок їх виконання;
- координує та контролює переведення центральних і місцевих органів
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виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи
надзвичайного стану;
- координує та контролює діяльність органів місцевого самоврядування в
межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного
стану;
- координує та контролює діяльність органів виконавчої влади по
відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню його
життєдіяльності, охороні життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і
законних інтересів громадян, підтриманню громадського порядку в умовах
воєнного та надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України;
- координує та контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії
корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з
питань національної безпеки і оборони [164].
За обсягом наведені вище положення проявляються через застосування
посадовою або службовою особою у своїй професійній діяльності сукупності
знань, які загалом складатимуть загальнотеоретичну категорію компетенції.
Разом з тим, компетенцію суб’єкта реалізації державної політики в сфері
національної безпеки й оборони, зокрема в частині протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України, необхідно розглядати поряд із
завданнями вказаного суб’єкта владних повноважень. Адже завданням
притаманний координаційний характер, вони проявляються в спрямовуючій дії
та визначають безпосередньо межі та обсяги роботи у відповідному напрямі.
Окрім цього, враховуючи необхідність встановлення місця Ради національної
безпеки і оборони в цілісній системі суб’єктів протидії корупції у фіскальних
органах, пропонуємо виокремити наступні проміжні завдання, що окреслюють
напрями та очікувані наслідки управлінської діяльності у цій сфері [7, с. 260]:
1) здійснювати моніторинг порушень загальнообов’язкових правил
поведінки, норм та стандартів у сфері протидії корупції в апараті,
територіальних органах, спеціалізованих департаментах, навчальних і наукових
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закладах Державної фіскальної служби України. При цьому, як вважає
Е. Е. Некрасов, під моніторингом в його універсальному значенні потрібно
розуміти здійснювану на постійній основі діяльність з узагальнення і
систематизації інформації, необхідної для оцінки, аналізу і прогнозу стану і
динаміки законодавства та практики його застосування з метою виявлення його
відповідності запланованому результату правового регулювання, а також
очікуванням учасників законодавчого процесу, посадових осіб виконавчих,
судових та інших органів всіх рівнів влади, інститутів громадянського
суспільства, громадян [109, с. 25].;
2) розробляти плани проведення перевірок діяльності органів державної
влади – суб’єктів протидії корупції в сфері реалізації податкової та митної
політики, як однієї з форм контролю. Так, на думку О. М. Ромашова, перевірка
за своїм змістом та функціональним призначенням може бути загальною
(дослідження звітних даних і записів в реєстрах синтетичного рахунку) або
детальною (поглиблене вивчення окремих операцій за первинними і зведеними
документами, а також за записами в рахункових реєстрах синтетичного і
аналітичного рахунків) [180, с. 108];
3) вивчати звітну документацію Національного антикорупційного бюро
України, органів внутрішніх справ і прокуратури з метою визначення
конкретних заходів щодо боротьби з корупцією й притягнення до юридичної
відповідальності осіб правопорушників тощо.
Наступним суб’єктом, який посідає чільне місце в системі суб’єктів
протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України виступає
Міністерство юстиції України. Зауважимо, що адміністративно-правовий статус
зазначеного вище центрального органу виконавчої влади визначено в
Положенні “Про Міністерство юстиції України”, що затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 № 228. Так, відповідно до
вищенаведеного нормативно-правового акта Міністерство юстиції України
наділено наступними повноваженнями, що можуть бути реалізовані ним й як
суб’єктом протидії корупції, в тому числі в органах Державної фіскальної
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служби України:
- розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;
- розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
-

здійснює

правову

експертизу

проектів

законів,

інших

актів

законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та
проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими
суб’єктами

права

законодавчої

ініціативи,

нормативно-правових

актів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою
України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну
експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів,
а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених
факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних і
пов’язаних з корупцією правопорушень;
- здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких
відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;
- скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також
інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній
реєстрації;
- перевіряє в міністерствах, інших центральних і місцевих органах
виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до
законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає в разі потреби
подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування,
вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та
притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених
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порушеннях;
- розробляє за пропозиціями міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу
діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади,
здійснює контроль за такою діяльністю;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних
підприємствах,

в

установах,

організаціях

і

державних

господарських

об’єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних
служб тощо [147].
Таким чином, висвітливши основу професійної діяльності Міністерства
юстиції України, а також зважаючи на її невід’ємний зв’язок з процесом
протидії

корупції

в

апараті,

територіальних

органах,

спеціалізованих

департаментах, навчальних і наукових закладах сфери управління Державної
фіскальної служби України, повноваження досліджуваного суб’єкта доцільно
розглядати в трьох різнопланових, проте споріднених аспектах:
1) надання методичної допомоги працівникам фіскальних органів;
2) удосконалення норм чинного законодавства в частині протидії корупції
в органах Державної фіскальної служби України;
3) проведення антикорупційної експертизи.
У першому випадку йдеться про офіційне роз’яснення застосування норм
права яке проявляється у вигляді видання спеціального акта, що є обов’язковим
до виконання (використання в своїй службовій діяльності) працівниками
фіскальних органів. Так, наприклад, роз’яснення Міністерства юстиції України
“Щодо окремих положень постанови Кабінету Міністрів України “Деякі
питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати
інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”
від 31 липня 2013 року, об’єднує в собі доктрини щодо:
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- застосування норм законодавчих актів при даруванні та спадкуванні
земельних ділянок;
- використання звітів про оцінку складених до 31 липня 2013 року при
оформленні спадкових прав;
- перевірки нотаріусом наявності звіту про оцінку, складеного суб’єктом
оціночної діяльності відповідно до положень чинного законодавства;
- визначення вартості предмета застави (іпотеки) відповідно до положень
Законів України “Про заставу” та “Про іпотеку” [221].
Зазначимо, що вищенаведена діяльність Міністерства юстиції України
направлена на запобігання проявам корупції шляхом уникнення власного
тлумачення норм права за вказаним напрямом. Разом із тим не менш важливу
цінність

складає

й

процес

провадження

антикорупційної

експертизи

працівниками Міністерства юстиції України. Він зосереджується у вигляді
діяльності із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативноправових актів корупціогенних факторів і розробки рекомендацій стосовно їх
усунення. Останні можуть проявлятися шляхом наділення посадової особи
дискреційними повноваженнями як сукупністю прав та обов’язків органів
державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають
можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст
управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний
розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених
нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта [145]. Тому
вчасна оцінка можливих негативних наслідків майбутнього акта, перш за все,
для окремих суб’єктів права повинна стати невід’ємною складовою частиною
такої експертизи [116, с. 176].
Підкреслюючи важливість діяльності досліджуваних вище суб’єктів із
нормативного забезпечення протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України зазначимо, що як ми вже неодноразово наголошували
протягом нашого дисертаційного дослідження, в нашій державі дуже гостро
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відчувається проблема корупції й вирішити її можливо лише реалізувавши
комплекс антикорупційних заходів, які необхідно послідовно здійснювати в
кожній із сфер суспільних відносин. Такий комплекс заходів повинен бути
спрямований не лише на викорінення корупції як явища, а й запобігати умовам,
що можуть сприяти її виникненню. Серед основних факторів, що можуть
сприяти виникненню корупції в державі, насамперед, є нормативно-правові
акти, що видаються державними органами. Так, зокрема однією з умов
виникнення корупції в Україні є недосконалість законодавства, що дозволяє
хапким на руку посадовим особам використовувати надані їм службові
повноваження та пов’язані з цим можливості для одержання неправомірної
вигоди або приймати обіцянки такої вигоди для себе чи інших осіб, уникаючи
при цьому покарання [9]. Справді, наявність в однієї особи або групи
взаємопов’язаних з професійної точки зору широкого спектру службових
повноважень, які характеризуються можливістю особисто, на власний розсуд
приймати процесуальні рішення по відношенню до фізичних та юридичних осіб
є негативним фактором в становленні правового суспільства.
Відтак, вагомим фактором виникнення корупції в органах Державної
фіскальної служби України є відсутність законодавчої регламентації порядку
надання різних адміністративних послуг, що може проявлятися в недоліках
процесуального

характеру

зі

сторони

правомочних

посадових

осіб

територіальних органів сфери застосування норм податкового та митного
законодавства. Такі недоліки зосереджені в наступних формах суб’єктивного
характеру:
1) відстрочення моменту офіційного звернення фізичної чи юридичної
особи

до

центрів

обслуговування

платників

з

метою

отримання

адміністративної послуги;
2) неправильному роз’яснені адміністративної процедури надання різних
послуг;
3) залучення додаткових інстанцій – представників органів державної
влади в частині надання різного роду інформації в предметній формі
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(письмовому вигляді) тощо.
Таким чином, враховуючи вищенаведені положення ми можемо зробити
висновок про те, що система суб’єктів протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України у вузькому розумінні повинна виглядати наступним
чином:
1. У залежності від функціонального призначення:
а) такі, що провадять наукову та науково-дослідну діяльність;
б) такі, що провадять юрисдикційну діяльність;
в) такі, що надають правову допомогу (методичні рекомендації,
роз’яснення

норм

законодавства,

консультації)

працівникам

суб’єктів

податкової та митної справи;
г)

такі,

що

організовують

процес

досудового

розслідування

в

кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних з корупцією в органах
Державної фіскальної служби України;
ґ) такі, що здійснюють громадський контроль за діяльність суб’єктів
надання адміністративних послуг у вказаному секторі держави.
2. За організаційно-правовою формою:
а) органи державної влади (в т.ч. постійні чи тимчасові дорадчі органи);
б) громадські організації;
в) громадські спілки.
3. У залежності від особливостей застосування правового механізму
протидії корупції в фіскальних органах:
а) суб’єкти прямого застосування важелів впливу на відзначене негативне
явище;
б) суб’єкти, які сприяють вжиттю заходів реагування за вказаним
напрямом;
в) суб’єкти – координатори.
Широке коло суб’єктів протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України має забезпечити всебічний підхід до реалізації даного виду
діяльності, разом із тим, така ситуація вимагає приділення значної, ретельної
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уваги врегулюванню питань взаємодії та взаємовідносин різних суб’єктів
зазначеної протидії протидії, розмежування їх компетенції та відповідних їй
повноважень, чіткого визначення кола їх завдань і функцій у цій сфері.
2.2 Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної
служби України
Наразі проблема корупції в Україні є однією з тих, що потребує
невідкладного розв’язання, оскільки вона становить значну загрозу тим
демократичним цінностям, що проголошені в Україні. Вирішити проблему
подолання корупції не можливо одноразово. Це має бути цілісний системний
процес, спрямований на посилення протидії цьому злу, запровадження
систематичного проведення на найвищому рівні організаційних заходів за
участю керівників правоохоронних та інших державних органів, присвячених
питанням протидії корупції тощо. Протидія корупції як правове та соціальне
явище має базуватися на ряді основоположних принципів. Визначення кола
принципів протидії корупції у діяльності органів виконавчої влади, зокрема
ДФСУ має не лише наукове, але й практичне значення. Адже зміст нормативноправових актів зазвичай містить статті, присвячені принципам, у відповідності
до яких повинні відбуватися відносини, що врегульовуються їх приписами.
Питанню дослідження принципів діяльності суб’єктів державного
управління в різних сферах людської діяльності приділяли значну увагу такі
учені як В.Б. Авер’янов, Ю.Л. Бойко, А.Ю. Васіна, В.В. Головченко,
Л.М. Горбунова, С.Д. Гусарев, Б.П. Єлісєєв, В.С. Журавський, В.І. Козлов,
В.К. Колпаков, В.В. Копєйчиков, О.М. Костенко, В.П. Марчук, А.Ф. Мельник,
В.М. Платонов, В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, Ю.А. Тихомиров, М.В. Цвік,
С.В. Шевчук, та інші. У свою чергу, проблеми протидії корупції в діяльності
різних органів виконавчої влади стали об’єктом наукового пошуку таких
науковців,

як:

Б. Карпінський,

О. Андрійко,

М. Бездольний,

В. Коваленко,

Д. Заброда,

М. Мельник,

О. Кальман,

Є. Невмержицький,
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М. Погорецький, Б. Романюк, М. Хаврошок, Л. Хруслова, Ф. Шиманський та
інші. Проте залишається дискусійним, а відтак таким, що потребує наукового
дослідження, питання принципів протидії корупції у діяльності ДФСУ.
Актуальність теми обраного дослідження визначається фрагментарністю такого
роду досліджень на сторінках правової літератури, а також швидкою
трансформацією даного явища в умовах сьогодення.
Насамперед аби висвітлити зміст основних принципів протидії корупції у
діяльності ДФСУ, слід приділити увагу встановленню їх поняття та
призначення. Для цього проаналізуємо відповідні положення тлумачної та
правової літератури.
Так, слово «принцип» походить від з латинського «рrincipium» – початок,
основа, першоджерело [192, c.461]. У сучасних тлумачних словниках до у
термін «принцип» вкладається такай зміст:
- основне вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії,
ідеологічного напрямку і т. ін.; - особливість покладена в основу створення або
здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; - керівне
положення, правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації,
товариства тощо. [22, c.1125; 49, с.366]. Отже, на сторінках словникової
тлумачної літератури під терміном «принцип» здебільшого розуміється основне
вихідне положення чи особливість, що покладені в основу процесів створення
чи здійснення.
В теорії права змістовну точку зору з приводу принципів права
висловлює О. Ф. Скакун, за якою їх слід розуміти як загальноприйняті нормиідеї найвищого авторитету, що слугують основними засадами правового
регулювання суспільних відносин, спрямовують їх учасників на встановлення
соціального компромісу і порядку [186, c.237].
В. В. Копейчиков пише, що принципи права – це закріплені у праві
вихідні нормативно-керівні положення, що характеризують його зміст, основи,
зазначені в ньому закономірності суспільного життя. Принципи права як
керівні юридичні вимоги відображають особливості та специфіку юридичного
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права, мають нормативний, регулятивний характер, визначають і скеровують
правомірну поведінку людей [130, c.114-115].
М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко та Л. Л. Богачова пишуть, що принципи
характеризують як загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, а
також як вихідні керівні засади, відправні установлення, що виражають
сутність права і випливають з ідей справедливості й свободи, а також
визначають загальну спрямованість і найістотніші риси діючої правової
системи [42, c.193]. Значення принципів у праві обумовлюється тим, що вони:
1)

мають

властивість

загальнозначущості,

їм

вищої

притаманні

імперативності,
стійкість

і

універсальності,

стабільність

протягом

невизначено тривалого часу;
2) спрямовують розвиток функціонування всієї правової системи;
3) зумовлюють напрями правотворчої, правозастосовчої та іншої
юридичної діяльності;
4) виступають найважливішим критерієм законності дій громадян,
посадових осіб та інших суб'єктів права;
5) сприяють подоланню прогалин у праві;
6) впливають на рівень правосвідомості в суспільстві [42, c.193].
У свою чергу Д. С. Слінько відмічає, що принцип – це закріплені в
правових нормах керівні початки, що відображають характер та основні
специфічні властивості окремої його галузі [189, с. 443].
За М. В. Кравчуком принципи права – це провідні засади, ідеї права, які в
конкретному вигляді характеризують його зміст, визначають спрямованість
правового регулювання [70, c.107].
Значного наукового опрацювання категорія «принцип» віднайшла у сфері
державного управління. Так, скажімо, Г В. Атаманчук визначає принцип у
контексті

державного

взаємозв'язок

управління

суспільно-політичної

як

закономірність,

природи

та

інших

відношення
груп

або

елементів

державного управління (системи онтологічних елементів), виражену у вигляді
певного наукового положення, закріпленого в більшості своїй правом, та яке
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застосовується в теоретичній і практичної діяльності людей з управління [11,
c.188]. Дослідник також відмічає, що процес встановлення принципів має
ґрунтуватися на таких тезах:
а) відображати не будь-які, а лише найбільш суттєві, головні, об'єктивно
необхідні закономірності, відносини і взаємозв'язки державного управління;
б) характеризувати лише сталі закономірності, відносини і взаємозв'язки в
державному управлінні;
в) охоплювати переважно такі закономірності, відносини і взаємозв'язки,
які притаманні державному управлінню як цілісному соціальному явищу, тобто
мають загальний, а не частковий характер;
г) відображати специфіку державного управління, його відмінність від
інших видів управління [11, c.188].
Ю. П. Сурмін та інші автори Енциклопедичний словника з державного
управління вважають, що принципи – прояви закономірностей у державному
управлінні, що відображені у вигляді певних положень, які застосовуються в
теоретичній і практичній діяльності людей у сфері державного управління. Як
правило, це фундаментальні, науково обґрунтовані, а в певних випадках і
законодавчо закріплені положення, відповідно до яких будується і функціонує
система державного управління [40, c.564].
Інший видатний дослідник із галузі державного управління В. Я.
Малиновський розуміє принципи державного управління як фундаментальні
істини, позитивні закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми
поведінки,

що

сформульовані

відображають
у

вигляді

закони

певного

розвитку

наукового

відносин

положення,

управління,
закріпленого

переважно у правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат
державного управління [88, c.192].
Отже, аналіз викладених вище наукових позицій стосовно розуміння
терміну «принцип» серед науковців, дозволив виокремити наступні його
характерні особливості:
- по-перше, усі принципи мають фундаментальний характер, тобто мова
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йде про ті вимоги, що містять у собі принципи. Такі вимоги являються
основоположними, керівними та незаперечними для всіх, хто перебуває у сфері
їх дії;
- по-друге, за своєю сутністю принципи – це узагальнена теоретична
інтерпретація закономірностей об’єктивного розвиту тих чи інших суспільних
відносин. Тобто певна закономірність суспільного розвитку стає принципом
лише після того, як вона була усвідомлена, проаналізована, сформульована та
обґрунтована людиною у вигляді відповідного переконання, твердження,
відправної норми. У даному контексті доречним буде привести твердження А.
Ф. Мельник, яка пише, що практичне значення і дія принципів державного
управління не залежать від них самих, а повністю визначаються ставленням до
них людей [36, c.37]; та Г. Щьокіна, за яким принципи – це ніщо інше як
результат узагальнення людьми об’єктивно чинних законів і закономірностей,
притаманних їм загальних рис, характерних фактів і ознак, які стають
загальним началом їх діяльності. [220, с.368].
У різних галузях права загальноприйнятою стала класифікація принципів
на дві великі групи: загальноправові та галузеві. Однак така класифікація не є
вичерпною, адже в основу поділу можуть бути покладені й інші критерії,
наприклад: місце закріплення принципів. Спробуємо розмежувати сукупність
принципів протидії корупції у діяльності ДФСУ на загально-правові та галузеві.
Відразу вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що загальноправові принципи протидії корупції у діяльності ДФСУ в цілому співпадають із
принципами протидії корупції взагалі. Так, до таких О.В. Шевченко пропонує
віднести:

верховенства

права;

законності,

системності;

комплексності;

об’єктивності; практичної спрямованості та радикальності заходів; наукової
обґрунтованості; економічної доцільності; взаємодії владних структур з
інститутами суспільства і населенням; оптимальності та ефективності;
об’єктивності [217, с.129]. Викликає науковий інтерес перелік принципів
антикорупційної політики наданий С.Ю. Лукашевич. До таких автор пропонує
віднести: принцип науковості, принцип системності, принцип законності,
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принцип реальності, принцип утилітаризму, принцип економічної доцільності,
принцип комплексності, принцип конкретності, принцип гуманізму, принцип
динамізму, принцип постійності, принцип стратегічної цілісності, принцип
державності,
громадянського

принцип

взаємодії

суспільства

і

владних

структур

територіальних

з

громад

інститутами
[85,

с.60-62].

Охарактеризуємо основні, на наше переконання, загально-правові та галузеві
принципи.
1. Так, принцип верховенства права означає, що при здійсненні протидії
корупції людина, її права та свободи визнаються найвищими соціальними
цінностями та визначають зміст і спрямованість антикорупційної діяльності.
Правова держава не може володіти іншими засобами боротьби з корупцією,
крім правових. Відтак, неприйнятними є засоби боротьби з корупцією, які, хоча
і можуть виявитись результативними, втім суперечать конституційним засадам
устрою й функціонування держави та суспільства.
2. У свою чергу принцип законності передбачає, що всі антикорупційні
заходи повинні базуватися на положеннях Конституції та законів України.
Жодні міркування не можуть виправдати застосування антикорупційних
заходів, які не відповідають закону. Відсутність законодавчої основи для
вжиття таких заходів є підставою для розробки і прийняття відповідних
нормативно-правових актів [100, с.306-310].
3. У загальному розумінні принцип системності передбачає встановлення
між

структурними

елементами

інформаційної

системи

зв’язків,

які

забезпечують цілісність функціонування публічної адміністрації. Проектуючи
вказане у площину протидії корупції у діяльності ДФСУ можемо говорити про
те, що даний принцип вимагає щоб заходи протидії корупції були
взаємопов’язаними, мали певний субординаційний характер і порядок
виконання (головні і другорядні, термінові для виконання і розраховані на
перспективу, одноразові і такі, що мають здійснюватися постійно) і були
підпорядковані стратегічній меті антикорупційної діяльності.
4. Принцип комплексності протидії корупції передбачає собою органічне
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поєднання стратегічних і тактичних завдань, профілактичних (соціального,
політичного,

економічного,

організаційно-управлінського,

правового,

соціально-психологічного та іншого характеру), оперативно-розшукових,
процесуальних, репресивних та інших заходів, які здійснюються у різних
соціальних

сферах

різними

суб’єктами,

з

визначенням

пріоритету

профілактичних заходів загально-соціологічного і спеціально-кримінологічного
характеру [182, с.682-689].
5. Наступний принцип - принцип об’єктивності вимагає співвідношення
заходів протидії корупції з закономірностями і тенденціями розвитку корупції в
державі, її впливом на економічні, політичні, соціальні процеси. Він передбачає
здійснення протидії корупції з урахуванням загальної соціально-економічної
ситуації в країні і вибір антикорупційних засобів за принципом їх достатності
для досягнення поставленої мети і адекватності суспільній небезпеці
корупційних проявів.
6. Вказаний вище принцип безпосередньо пов’язаний із принципом
практичної спрямованості та радикальності, змістом якого є вимога про те, щоб
протидія мала реальний, не декларативний характер. Тобто антикорупційні
заходи не повинні мати характер політичної кампанії, а мають безпосередньо
впливати на фактори, що детермінують корупцію. Практична спрямованість
антикорупційних заходів потребує чіткого визначення суб’єктів протидії, їх
завдань і повноважень, конкретності заходів та строків їх виконання тощо [217,
с.131].
7. Принцип

наукової

обґрунтованості

передбачає

здійснення

антикорупційної діяльності на науковій основі – з використанням сучасних
досягнень науки, техніки, позитивного світового досвіду, із залученням
фахівців з таких галузей, як теорія права, конституційне, фінансове,
адміністративне, кримінальне, податкове право, кримінологія, соціологія,
психологія тощо. Цей принцип зобов’язує суб`єктів протидії піклуватися про
наявність у їх розпорядженні повної і всебічної інформацію про корупцію в
країні, регіоні, галузі, установі, а тому, зокрема, передбачає постійне здійснення
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моніторингу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
предмет стану та динаміки корупційних процесів. Такий моніторинг
необхідний для оцінки ефективності реалізації в державі антикорупційної
політики, зміни її пріоритетів відповідно до ситуації з корупцією, вироблення
та втілення нових антикорупційних заходів [65, с.5-7].
Зауважимо, що уявлення про перелік принципів протидії корупції окрім
вивчення

наукових джерел, також можна сформувати на підставі аналізу

деяких нормативно-правових актів. Так, наприклад, статтею 3 Закону України
«Про засади запобігання і протидії корупції» [142] було визначено такі основні
принципи запобігання і протидії корупції: верховенства права; законності;
комплексного
інформаційних

здійснення
та

інших

правових,
заходів;

політичних, соціально-економічних,
пріоритетності

запобіжних

заходів;

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів
місцевого 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.
Цікаво, що у новому головному антикорупційному нормативно-правовому акті
– Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII не
містить ані натяку на хоча б приблизне коло принципів на яких відбувається
протидія корупції. Натомість у законі «Про Національне антикорупційне бюро
України» передбачено, що основними принципами діяльності Національного
бюро є:
1) верховенство права;
2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
3) законність;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Національного бюро та його працівників;
6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом
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державним органам;
7) відкритість для демократичного цивільного контролю;
8) політична нейтральність і позапартійність;
9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими об’єднаннями [153].
Також слід зазначити, що ряд принципів закріплений в Указі Глави
держави «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»,
згідно із яким реалізація Національної антикорупційної стратегії [154] повинна
здійснюватися з дотриманням таких основоположних принципів: рівність усіх
перед законом; забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у
відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
дотримання правових норм у сфері запобігання і протидії корупції;
невідворотність

юридичної

відповідальності

за

вчинення

корупційного

правопорушення; надання пріоритету превентивним антикорупційним заходам;
відкритість і прозорість діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо реалізації Національної антикорупційної
стратегії; поєднання зусиль держави і громадськості у подоланні корупції як
системного явища в усіх сферах суспільного життя.
Аналіз наведених вище положень нормативно-правових актів у сфері
протидії корупції дозволяє виокремити такі галузеві принципи протидії
корупції у діяльності ДФСУ:
- пріоритетності запобіжних заходів;
- невідворотності відповідальності працівників ДФСУ за вчинення
корупційних правопорушень;
- участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції у
діяльності ДФСУ;
- відшкодування збитків, шкоди, завданої працівником ДФСУ у
результаті вчинення корупційного правопорушення.
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що окреслений вище
перелік загально-правових та галузевих принципів, що знайшли свє
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відображення у науковій та нормативній площинах не є вичерпним.
Принципами протидії корупції у діяльності ДФСУ можуть бути визнані також
інші базові положення, зокрема: принцип матеріального стимулювання
державних службовців ДФСУ. Даний принцип кореспондується із зазначеним
вище галузевим принципом пріоритетності запобіжних заходів. Його сто
відсоткова реалізація дозволила б забезпечувати працівників ДФСУ гідним за
національними мірками рівнем життя. Це, у свою чергу, дозволило б
утримувати в державному апараті кваліфіковані кадри, які б за жодних
обставин не схилялись до вчинення корупційних діянь. Звертаючись до
української дійсності, доводиться констатувати, що держава несправедливо та
зневажливо ставиться до абсолютної більшості своїх чиновників. Українські
державні

службовці

часто

відчувають

себе

політично

та

соціально

незахищеними. Економія на державному апараті перетворилася на один з
найпопулярніших способів скорочення бюджетних витрат як з боку самої
влади, так і опозиції. Тим часом за ефективно працюючий державний апарат
суспільству необхідно платити достатньо високу ціну. Цілком очевидно, що
тільки підвищенням грошового утримання чиновникам проблему корупції в
системі державної служби України не вирішити. Необхідний цілий комплекс
правових і організаційних заходів у цій сфері. Украй важливо наполегливо та
цілеспрямовано

сформувати

ефективну

державну

систему

соціального

забезпечення державних службовців [181, с.278-279].
Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити наступні основні
висновки: в Україні створена і діє законодавча база, необхідна для ефективної
протидії корупції. Як на теоретичному, так і на нормативно-правовому рівні
визначений відкритий перелік принципів протидії корупції у діяльності органів
державної виконавчої влади та, зокрема, ДФСУ. Реальне практичне втілення
досліджуваних принципів дозволить суттєво покращити стан справ у процесі
протидії корупції у діяльності ДФСУ. Відтак до загально-правових принципів
протидії корупції у діяльності досліджуваного органу пропонуємо відносити:
- верховенства права;
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- законності;
- системності;
- комплексності;
- об’єктивності;
- практичної спрямованості та радикальності заходів;
- наукової обґрунтованості.
До галузевих принципів протидії корупції у діяльності ДФСУ слід
відносити такі:
- пріоритетності запобіжних заходів;
- невідворотності відповідальності працівників ДФСУ за вчинення
корупційних правопорушень;
- участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції у
діяльності ДФСУ;
- відшкодування збитків, шкоди, завданої працівником ДФСУ у
результаті вчинення корупційного правопорушення.
2.3 Форми та методи протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України
На сьогоднішній день Україна переживає важку соціально-економічну
кризу. Саме тому, одним з найбільш небезпечних соціальних лих залишається
високий рівень криміногенної ситуації, що пов'язаний зі корупційними
проявами в діяльності органів державної виконавчої влади зокрема. Все це
призводить до погіршення життєвого рівня населення, рівня його захищеності,
зростання кількості протиправних посягань на права і свободи громадян,
власність, виникнення корупційних відносин та іншого. Більш того, корупція
підриває засади демократичного устрою, довіру до влади, порушує принципи
верховенства права, справедливості й рівності перед законом, відповідальності
за вчинене діяння, а відтак провокує падіння авторитету держави у
міжнародному співтоваристві. За умов відсутності системної протидії корупції
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з боку держави та суспільства, застосування новітніх форм та методів такої
протидії, вона (корупція) здатна до ще більшого поширення й інтеграції в усі
основні сфери суспільних відносин в державі.
Попри підвищену увагу влади до питань, пов’язаних із запобіганням та
протидією корупційним діянням, факти корупції та її рівень є визнаним явищем
в українському суспільстві, зазначає у своєму дослідженні І.В. Овчар.
Теоретичний та законодавчий аспект висвітлення цієї проблеми настільки
досконалий і відшліфований, що виникають сумніви в наявності корупційних
правопорушень.

Утім,

практична

площина

питання

засвідчує

зовсім

протилежне – факти корупційних дій присутні, щоправда містять чимало
особливостей, в залежності від особистих зв’язків, робочих контактів, сфери
поширення, рівня суспільної значимості тощо [114, с.62]. Частково поділяючи
зазначену думку відмітимо й те, що відшліфованість та досконалість, на
перший погляд, проблем корупційних правопорушень у теоретичній площині,
на сьогодні не виключає необхідності пошуку новітніх форм та методів
протидії корупції в діяльності Державної фіскальної служби України (ДФСУ)
як органу виконавчої влади. Отримані ж результати можуть віднайти свій прояв
у практичній площині досліджуваного питання.
Корупція сьогодні є однією з найзлободенніших проблем суспільства, а
пошук шляхів вирішення зазначеної проблеми вже став предметом дослідження
не одного покоління науковців. В сучасних умовах глобалізації, коли корупція
набуває нових форм та видів, першорядним є створення сприятливих умов для
її

викорінення. Якщо проаналізувати

літературні

джерела, то

можна

констатувати, що існує безліч різноманітних теорій, підходів до розуміння
основних форм та методів протидії корупції в діяльності органів виконавчої
влади, однак аналіз правової літератури дозволяє дійти висновку про
недостатню чіткість у формулюванні форм та методів протидії корупції,
відсутність узагальненого погляду на досліджувану проблематику.
Дослідження адміністративно-правової характеристики форм та методів
діяльності суб’єктів державного управління в різних сферах господарювання
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вже стали предметом наукового пошуку таких учених як: В.Б. Авер’янов,
Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, В.В. Головченко, Л.М. Горбунова,
Б.П. Єлісєєв, В.С. Журавський, В.І. Козлов, В.К. Колпаков, В.В. Копєйчиков,
О.М. Костенко, В.П. Марчук, А.Ф. Мельник, В.В. Пахомов, Є.М. Попович
В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, Ю.А. Тихомиров, М.В. Цвік та інші. У свою
чергу, проблеми протидії корупції в діяльності різних органів виконавчої влади
стали об’єктом наукового пошуку таких науковців, як: О. Андрійко,
М. Бездольний,

Д. Заброда,

О. Кальман,

Б. Карпінський,

В. Коваленко,

М. Мельник, Є. Невмержицький, М. Погорецький, Б. Романюк, М. Хаврошок,
Л. Хруслова, Ф. Шиманський та інші. Проте залишається дискусійним, а відтак
таким, що потребує наукового дослідження, питання форм та методів протидії
корупції у діяльності ДФСУ. Актуальність теми обраного дослідження
визначається відсутністю комплексного дослідження на сторінках правової
літератури питання, яке б було присвячено формам та методам протидії
корупції у діяльності ДФСУ, а також швидкою трансформацією корупційних
правопорушень в умовах сьогодення.
З метою висвітлення змісту основних форм та методів протидії корупції у
діяльності ДФСУ, на наше переконання, першочерговою є необхідність
встановлення етимологічного змісту основних термінів: «форма» та «метод».
Однак, кінцева наукова ціль потребує аналізу як тлумачної літератури, так і
правової.
Відомо, що всі явища навколишнього світу мають певну форму і зміст,
які взаємопов’язані й активно впливають одне на одного. Змістом, як правило,
вважають сукупність елементів, процесів, зв’язків, які утворюють цей феномен,
а формою – спосіб існування, зовнішній прояв, структуру змісту. Слово
«форма» використовується в різноманітних сферах людської діяльності й
походить від латинського forma і має декілька значень. Зокрема, термін
«форма» визначається як:
1) зовнішній вигляд, зовнішній обрис;
2) устрій, структура будь-чого, система організації [190, с.202].
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У філософському контексті форма – це

категорія вживається для

відображення внутрішньої організації змісту, і в цьому значенні проблематика
форми отримує подальший розвиток в понятті структури [209, c.519-520].
Якщо

функції

діяльності

розкривають

основні

напрямки

цілеспрямованого впливу суб’єктів на об’єкти, то форми такої діяльності, а
відтак і протидії як виду діяльності, – це шляхи здійснення такого
цілеспрямованого впливу. Тобто форми діяльності вказують на те, як
практично здійснюється певний вид діяльності. В.В. Пахомов, вважає, що вони
зумовлюються характером відносин у відповідній сфері життєдіяльності
людини і прямо чи опосередковано передбачені тими юридичними приписами,
за допомогою яких держава регулює діяльність юридичних та фізичних осіб,
які в свою чергу обирають ті форми діяльності, що є найбільш виправданими та
ефективними [121, с.75]. В. К. Колпаков у своїх працях пише, що форми
державного управління як той чи інший спосіб зовнішнього вираження
(оформлення) змісту цієї діяльності. [58, c.199]. На думку В. В. Бітяка під
формою діяльності розуміють зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються
певними суб’єктами для реалізації поставлених перед ними завдань [6, с.120].
В. Я. Малиновський під формою державного управління розуміє будь-яке
зовнішнє вираження конкретних однорідних дій державного органу, його
структурних підрозділів та службових осіб, котрі здійснюються з метою
реалізації функцій управління [88, c.424].
Б.Г. Литвак є прихильником того, що форми діяльності прямо чи
опосередковано обумовлені тими юридичними приписами, за допомогою яких
держава регулює діяльність юридичних та фізичних осіб, які, у свою чергу,
вибирають ті форми діяльності, що є найбільш виправданими та ефективними
[80, с.78]. Це означає, що в процесі діяльності відповідні органи (посадові
особи) на основі чинного законодавства самостійно встановлюють обов’язкові
правила поведінки з питань, віднесених до їх компетенції. Відтак, доцільно
зробити висновок про зміст терміна «форма» у загальному розумінні як
зовнішній прояв певної діяльності конкретних суб’єктів, що знаходить свій
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вираз у дії, протидії чи іншому управлінському впливі.
Щодо сутності поняття «метод», то тут на основі аналізу науковоенциклопедичних

джерел

отримали

наступний

результат.

Український

мовознавець Б. Грінченко – упорядник Словника української мови – не подає
тлумачення слова «метод», а тільки «спосіб» у розумінні «засіб, спосіб,
можливість, прийом» [193, с.186]. Тлумачний словник В. Даля фіксує терміни
метод і метода як «способъ, порядокъ, основания, принятый путь для хода,
достижение чего-либо, въ виде общихъ правилъ» [35, с.323]. Спостерігається
практичне дублювання визначення поняття «метод» у довідкових джерелах: як
«спосіб пізнання дійсності і її відтворення у мисленні та як спосіб, прийом або
система прийомів для досягнення певної мети, для виконання операції» [191,
с.429].
На сторінках правової літератури вчений Л.М. Коваль пов’язує методи з
формами управління, зазначаючи, що «кожна юридична форма управління
передбачає використання кількох методів» [56, с.98]. Отже, методи управління
– це юридичний інструментарій, що впливає на характер і прояви вольової
поведінки людей у суспільній організації.
Згідно інтеграційного підходу до методів управління, який підтримується
Г. В. Атаманчуком, під методами управлінської діяльності маються на увазі
способи і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання
правових і організаційних форм впливу на свідомість і поведінку людей у
керованих суспільних процесах, відносинах і зв’язках [11, с.58].
У загальній теорії права під методом правового регулювання розуміють
сукупність прийомів і засобів правового впливу на суспільні відносини. Він
несе основне навантаження в динаміці, «роботи» права, показує, як
регулюються суспільні відносини, якими прийомами та способами [184, c.241].
Проаналізувавши систему визначень, можна зробити висновок, що більшість
сформульованих понять залежать від поглядів того чи іншого автора й
ототожнюються з деякими елементами управління.
Що стосується безпосередньо форм протидії корупції у діяльності ДФСУ,
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то тут заслуговує на увагу наукова позиція Х.Ю. Федорчака [208, с.199], у
відповідності до якої формування громадської підтримки дій влади у
запобіганні і протидії корупції повинно здійснюватись у формі висвітлення у
засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами
виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування
негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості
до участі в антикорупційній діяльності, а зниженню рівня корупції у
приватному

секторі

антикорупційне

має

сприяти:

законодавство

організація

серед

поширення

представників

знань

громадськості

про
із

залученням громадських (неурядових) організацій; здійснення комплексу
заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з
питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні
негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її
зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів
корупційних діянь; проведення із залученням громадських (неурядових)
організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів,
засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками
органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування
негативного ставлення молоді до корупції [149].
Якщо ж брати за основу розуміння терміна «форма» Б.Г. Литвака, то в
такому випадку доречно вести мову про правове забезпечення протидії
корупції, зокрема і в діяльності ДФСУ. Ключовими, на нашу думку, тут є
наступні нормативно-правові акти національного значення: Конституція
України [63], Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» [142],
Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на
2011-2015 роки» [154], Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення
Державної фіскальної служби» [171] та інші. Однак, беручи до відома не абияку
зацікавленість у науковому колі роллю громадськості у протидії корупції, то
видається обов’язковим відмітити й те, що основними формами такої протидії
зі сторони громадськості є перш за все подання заяв та скарг до відповідних

119

компетентних органів. Така форма протидії корупції зокрема і в ДФСУ
врегульована на сьогодні Законом України «Про звернення громадян» [150].
Загальновідомим є той факт, що як у теоретичній, так і в практичній
площині взаємопов’язаними є досліджувані правові категорії: «форма» та
«метод». Як влучно відмічає у своєму дослідженні О.О. Онищук, первинними
(загальними) є два методи правового регулювання:
- по-перше, імперативний (централізований, наказовий), побудований на
засадах типу влади підпорядкування, на відносинах субординації суб’єктів та
об’єктів;
- по-друге - диспозитивний метод (децентралізований, автономний), який
ґрунтується на юридичній рівності суб’єктів правовідносин вільності їх
волевиявлення при здійсненні юридичних дій, що найбільше притаманний
цивільному праву. При здійсненні першого широко застосовуються засоби:
заборон, зобов’язання, примусу та юридичної відповідальності; по-друге,
диспозитивний.

Він

припускає

надання

учаснику

правових

відносин

суб’єктивних прав – уповноваження чи дозволу [115, с.343]. Таким чином,
основним методом адміністративного права, зокрема, щодо протидії корупції є
адміністративно-правовий метод. Даному методу притаманні наступні риси:
– по-перше,

адміністративно-правове

регулювання

передбачає

односторонність владного виявлення спеціально уповноваженого суб’єкта у
сфері протидії корупції щодо суб’єкта відповідальності за корупційні діяння;
– по-друге, провідними засоби його реалізації є заборони, зобов’язання,
примус та юридична відповідальність;
– по-третє, між спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії
корупції та суб’єктом відповідальності за корупційні діяння відсутня
організаційна підпорядкованість;
– по-четверте, в умовах правової демократичної держави авторитарний
метод впливу суб’єктів публічного управління на об’єкти урівноважується
суворим

дотриманням

першими

принципу

законності

та

можливістю

багатоступеневого оскарження дій суб’єктів публічної адміністрації [115, с.
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345].
Іншим

дієвим

методом

протидії

корупції,

на

переконання

С.О. Мосьондза, є участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії
цьому явищу. Ряд положень Закону України «Про запобігання корупції»
присвячений участі об’єднань громадян та їх членів або уповноважених осіб, а
також окремих громадян у діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії
корупційних правопорушень. Інститути громадянського суспільства, до яких
належать, насамперед, незалежні засоби масової інформації, відіграють
важливу роль у виявленні та висвітленні випадків корупції, покарання за
корупційні
Висвітлення

діяння,

інформуючи

засобами

масової

громадськість
інформації

про

наслідки

проявів

корупції.

корупції

має

загальнопревентивне значення, а також безпосередньо впливає на застосування
антикорупційних правових норм до конкретних посадових осіб [106, с.72].
Окреслена наукова позиція кореспондується з думкою О.С. Вавренюк, в
основу якої покладено твердження про те, що відповідно до чинного правового
поля найпоширенішими методами, які застосовує громадськість, є методи
примусу, переконання і допомоги. Вони становлять систему засобів впливу
громадськості й окремих громадян на свідомість і поведінку осіб, які
порушують норми права й правила поведінки, встановлені в суспільстві. Метод
переконання є найбільш гуманним, оскільки спрямований на переорієнтацію
особистості, переконання у невигідності протиправних учинків. Заходи
примусу пов’язані із застосуванням тих чи інших обмежень до осіб, які
допускають правопорушення; засоби допомоги стосуються поліпшення
побутових умов осіб, які вчинили злочин [19, с.104].
У якісно іншому напрямі досліджує методи протидії корупції В.В. Бавін.
Він зазначає, що в економічній теорії та практиці розроблено широкий спектр
інструментів, покликаних боротися з корупцією, у тому числі в системі
податкових відносин. Усі вони умовно поділені на чотири групи:
- фінансово-економічні;
- адміністративно-правові;
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- соціально-психологічні;
-

культурно-інформаційні.

Залежно

від

обставин

місця

і

часу,

особливостей інституціонального середовища, що склалося в цій країні й у
цьому регіоні, одні з них можуть давати кращі, а інші − гірші результати.
Наприклад, використовуючи фінансово-економічні методи, можна заохочувати
чесну поведінку (підвищувати винагороду податкових службовців) або карати
корупційну поведінку (посилювати покарання і домагатися їх невідворотності),
а можна − те й інше одночасно. Можна, навпаки, робити акцент не на
економічних стимулах, дієвість яких економісти часто переоцінюють, а,
наприклад, на соціально-психологічних (зокрема, вихованні неприйняття
корупції) або культурно-інформаційних методах. Що спрацює краще й у якій
комбінації − апріорі визначити дуже складно. Для того щоб відповісти на це
питання, необхідно, по-перше, виконати аналіз особливостей прояву корупції в
системі податкових відносин України; по-друге, спираючись на його
результати, обґрунтувати комплекс заходів щодо боротьби з корупцією,
адекватних

українській

експериментально

інституціональній

перевірити

дієвість

таких

структурі;
заходів,

по-третє,

розроблених

із

використанням методів економіко-математичного моделювання [12, с.7]. Як
видається, методи виокремлені В.В. Бавіним в економічній теорії, в більшій
своїй частині (адміністративно-правові, соціально-психологічні та культурноінформаційні) кореспондуються із методами наведеними у нашому дослідженні
вище,

які

вже

стали

предметом

наукового

дослідження

вчених-

адміністративістів.
Резюмуючи викладене вище хочемо окреслити отримані наукові
здобутки, зокрема результати аналізу поглядів вчених у різних галузях права та
економіки, а також правового поля вказують на відсутність єдиного чіткого
розуміння термінів «форма» та «метод», що викликає нагальну потребу у
проведенні нових досліджень аналогічних за напрямом нашому. Відтак, до
форм протидії корупції в діяльності ДФСУ пропонуємо відносити:
- здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення
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корупційних діянь як з боку спеціально уповноважених правоохоронних
органів, так і з боку громадськості;
- видання та реалізація положень ключових нормативно-правових актів
досліджуваної проблематики;
- звернення громадян до компетентних органів державної влади шляхом
подання заяв та скарг;
- висвітлення діяльності органів ДФСУ у засобах масової інформації;
- активне залучення до участі в управлінні суспільними справами, що
належать до компетенції ДФСУ, інститутів громадянського суспільства.
У процесі протидії корупції у ДФСУ можуть бути застосовані наступні
методи протидії: імперативний (централізований, наказовий), побудований на
засадах типу влади підпорядкування, на відносинах субординації суб’єктів та
об’єктів. Саме в межах імперативного методу реалізується державний та
адміністративний примус; диспозитивний, що передбачає рівність сторін
взаємовідносин, він, як правило, пов`язаний із на використанням засобів і
способів переконання. Реалізація даного методу відбувається, переважно, у
контексті взаємодії суб`єктів протидії корупції між собою та з представниками
громадськості. Означені метод протидії не виключають застосування інших
методів, зокрема: фінансово-економічних, соціально-психологічних, культурноінформаційних тощо.
Висновки до Розділу 2
Визначено, що правовий статус – це комплексна політико-правова
категорія, що визначає юридичне становища якогось суб`єкта (громадянина,
підприємства, державного органу, посадової особи, об`єднання громадян тощо)
у контексті тих чи інших суспільних відносин, в яких він перебуває.
До функцій Національного антикорупційного бюро України у сфері
протидії

корупції

в

органах

ДФС

України

віднесено

наступні:

а) правозастосовчі – полягають у можливості використовувати працівниками
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Національного антикорупційного бюро України в своїй практичній діяльності
норми права в цій сфері з метою провадження слідчих (розшукових), негласних
слідчих (розшукових), інших процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення
кримінального провадження, залучення додаткових людських ресурсів і
технічних засобів та ін. Загалом, правильне застосування норм права є
запорукою прийняття обґрунтованого процесуального рішення в кожному
конкретному випадку з урахуванням основних і додаткових обставин вчинення
злочину; б) комунікативні – передбачають налагодження та здійснення
співпраці з іншим органами державної влади, суб’єктами господарювання всіх
організаційно-правових форм і форм власності, громадськими об’єднаннями,
відомчими службами чи організаціями іноземних країн, яка полягає в обміні
інформацією, що має значення для з’ясування всіх обставин вчинення
кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією в сфері реалізації митної
та податкової політики; в) статистичні – проявляються в узагальненні та
зведенні інформації різних рівнів, як то: кількість злочинів, об’єднаних єдиним
злочинним задумом у вигляді злочинної технології збагачення за рахунок
сторонніх осіб; термін провадження злочинної діяльності (з моменту реалізації
перших актів протиправної поведінки в межах злочинного задуму до моменту її
досягнення або виявлення); категорія осіб правопорушників (займані посади в
системі органів Державної фіскальної служби України, наявність дружніх чи
родинних зв’язків між співучасниками) тощо.
До повноважень Національного антикорупційного бюро України, у сфері
протидії корупції в органах ДФС України віднесено: а) направляти письмові
запити до Державного підприємства “Національні інформаційні системи” з
метою отримання відповідної офіційної інформації з метою з’ясування усіх
обставин вчиненого корупційного правопорушення; б) вносити пропозиції
щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які регламентують належне
функціонування вказаного сектору суспільного життя (в т.ч. антикорупційне
законодавство); в) залучати осіб, що володіють спеціальними знаннями
(експертів, спеціалістів, бухгалтерів, представників суб’єктів банківської
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справи) з метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій, заходів
забезпечення

кримінального

провадження.

Окрім

цього,

йдеться

про

можливість отримання офіційних роз’яснень з приводу застосування норм
права, проведення розмов консультативного характеру, які відіграють
координаційну роль у здійсненні кримінального провадження щодо злочинів,
пов’язаних з корупцією зі сторони посадових і службових осіб у сфері
податкової та митної справи; г) призначати судові експертизи й експертні
дослідження в межах кримінального провадження даної категорії; д) брати
участь у розробці методичних рекомендацій щодо протидії проявам корупції
серед працівників фіскальних органів з урахуванням практичного досвіду та
емпіричних матеріалів; є) просувати та популяризувати методи та правову
основу

діяльності

Національного

антикорупційного

бюро

України;

ж) вирішувати питання щодо усунення негативних наслідків від корупційних
діянь у сфері реалізації податкової та митної політики як то відшкодування
матеріальних збитків, ініціація процедури надання фізичній або юридичній
особі адміністративних послуг, що виступали об’єктом злочинного задуму.
Суб’єктів протидії корупції в органах ДФС України запропоновано
систематизувати за такими критеріями: 1) у залежності від функціонального
призначення: а) такі, що провадять наукову та науково-дослідну діяльність;
б) такі, що провадять юрисдикційну діяльність; в) такі, що надають правову
допомогу

(методичні

рекомендації,

роз’яснення

норм

законодавства,

консультації) працівникам суб’єктів податкової та митної справи; г) такі, що
організовують процес досудового розслідування в кримінальних провадженнях
щодо злочинів, пов’язаних з корупцією в органах Державної фіскальної служби
України; ґ) такі, що здійснюють громадський контроль за діяльність суб’єктів
надання адміністративних послуг у вказаному секторі держави; 2) за
організаційно-правовою формою: а) органи державної влади (в т.ч. постійні чи
тимчасові дорадчі органи); б) громадські організації; в) громадські спілки; 3) у
залежності від особливостей застосування правового механізму протидії
корупції в фіскальних органах: а) суб’єкти прямого застосування важелів
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впливу на відзначене негативне явище; б) суб’єкти, які сприяють вжиттю
заходів реагування за вказаним напрямом; в) суб’єкти – координатори.
Доведено, що одним із факторів виникнення корупції в органах
Державної фіскальної служби України є відсутність законодавчої регламентації
порядку надання різних адміністративних послуг, що може проявлятися в
недоліках процесуального характеру зі сторони правомочних посадових осіб
територіальних органів сфери застосування норм податкового та митного
законодавства. Такі недоліки зосереджені в наступних формах суб’єктивного
характеру: а) відстрочення моменту офіційного звернення фізичної чи
юридичної особи до центрів обслуговування платників з метою отримання
адміністративної послуги; б) неправильному роз’яснені адміністративної
процедури надання різних послуг; в) залучення додаткових інстанцій –
представників органів державної влади в частині надання різного роду
інформації в предметній формі (письмовому вигляді) тощо.
Встановлено, що як на теоретичному, так і на нормативно-правовому
рівні визначений перелік принципів протидії корупції у діяльності органів
державної виконавчої влади та, зокрема, ДФСУ. Реальне практичне втілення
досліджуваних принципів дозволить суттєво покращити стан справ у процесі
протидії корупції у діяльності ДФСУ. Відтак до загально-правових принципів
протидії корупції у діяльності досліджуваного органу віднесено принципи:
а) верховенства

права;

б)

законності;

в) системності;

г) комплексності;

ґ) об’єктивності; д) практичної спрямованості та радикальності заходів;
є) наукової обґрунтованості. До галузевих принципів протидії корупції у
діяльності ДФСУ віднесено такі: а) пріоритетності запобіжних заходів;
б) невідворотності
корупційних

відповідальності

правопорушень;

працівників

в) участі

ДФСУ

громадськості

за

вчинення

у заходах

щодо

запобігання і протидії корупції у діяльності ДФСУ; г) відшкодування збитків,
шкоди, завданої працівником ДФСУ у результаті вчинення корупційного
правопорушення.
До форм протидії корупції в діяльності ДФСУ віднесено наступні:
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а) здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення
корупційних діянь як з боку спеціально уповноважених правоохоронних
органів, так і з боку громадськості; б) видання та реалізація положень ключових
нормативно-правових

актів

досліджуваної

проблематики;

в) звернення

громадян до компетентних органів державної влади шляхом подання заяв та
скарг; г) висвітлення діяльності органів ДФСУ у засобах масової інформації;
ґ) активне залучення до участі в управлінні суспільними справами, що належать
до компетенції ДФСУ, інститутів громадянського суспільства.
Обґрунтовано, що у процесі протидії корупції у ДФСУ можуть бути
застосовані

наступні

методи

протидії:

імперативний

(централізований,

наказовий), побудований на засадах типу влади підпорядкування, на відносинах
субординації суб’єктів та об’єктів. Саме в межах імперативного методу
реалізується державний та адміністративний примус; диспозитивний, що
передбачає рівність сторін взаємовідносин, він, як правило, пов`язаний із на
використанням засобів і способів переконання. Реалізація даного методу
відбувається, переважно, у контексті взаємодії суб`єктів протидії корупції між
собою та з представниками громадськості. Означені метод протидії не
виключають застосування інших методів, зокрема: фінансово-економічних,
соціально-психологічних, культурно-інформаційних тощо.
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РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В
ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
3.1 Поняття та зміст організаційних засад протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України
На сучасному етапі розвитку української державності таке антисоціальне
явище як корупція безумовно виступає одним із найголовніших негативних
чинників, що гальмують повноцінне становлення та розвиток правового
суспільства в тому вигляді, що притаманний високорозвиненим європейським
країнам. Зазначене обумовлено рядом негативних факторів, які є похідними від
проявів корупційних діянь всередині органів державної влади. Не складає
виняток і сфера функціонування органів Державної фіскальної служби України.
Так, аналіз цілої низки наукових праць таких учених як С. С. Серьогіна,
М. І. Камлика, О. Д. Маркеєвої, Є. В. Невмержицького [183; 51; 89; 108], які
займалися дослідженням проблеми корупції в правовому суспільстві та її
впливу на різні соціально-правові процеси, дозволив нам виокремити наступні
негативні фактори корупційних діянь:
1) неправомірне отримання вигоди знаходить своє відображення у
взаємозв’язку зі службовою діяльності уповноваженої особи в конкретній сфері
виникнення суспільних відносин (в залежності від потреб заінтересованого
суб’єкта владних повноважень чи окремо взятого громадянина – учасника
таких відносин);
2) протиправна діяльність, якій притаманні відмінні ознаки корупції,
характеризується комплексним характером, що передбачає наявність цілих
злочинних технологій збагачення (технологій злочинної діяльності), які, в свою
чергу, об’єднують кримінальні правопорушення різних видів як то: протидія
законній господарській діяльності, нецільове використання бюджетних коштів,
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здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення
бюджетних призначень або з їх перевищенням, видання нормативно-правових
актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету
всупереч закону, шахрайство з фінансовими ресурсами, службове підроблення,
прийняття

пропозиції,

обіцянки

або

одержання

неправомірної

вигоди

службовою особою, незаконне збагачення тощо. Тобто, йдеться про окремі
норми кримінального законодавства України, що проявляються в злочинах у
сфері господарської діяльності та (або) в сфері службової діяльності, та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг [74];
3) корупційні діяння завдають значної шкоди не лише державним
інтересам, але й суб’єктам господарювання чи окремо взятим громадянам, їх
групам, з метою власного збагачення посадовими та службовими особами
суб’єктів владних повноважень. Пряме зазіхання на законні права та інтереси,
свободи людини й громадянина відзначають особливу небезпеку такого роду
антисоціальних

проявів

і

контролюючих

органів

на

диктують

прямий

попередження,

курс

виявлення

правоохоронних
та

боротьбу

і
з

корупційними діяннями всередині країни чи за її межами в площині
функціонування міжнародних організацій (служб) або виконання зобов’язань в
якості суб’єкта міжнародного права (як то відмова в наданні офіційної
інформації у відповідь на письмовий запит іноземної держави, що суперечить
положенням міжнародно-правових актів і проявляється у вигляді бездіяльності
тощо);
4) активізація злочинних схем, спрямованих на легалізацію (відмивання)
доходів, отриманих незаконним шляхом з метою їх подальшого прозорого
вливання в господарську діяльність за різними напрямами, що передбачає
створення фіктивного підприємництва або ж реалізацію господарської
діяльності в інтересах третіх осіб (підконтрольних комерційних утворень)
тощо.
Наведені вище обставини лише підтверджують специфічність процесу
формування проявів корупційного спрямування, в тому числі й всередині
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органів Державної фіскальної

служби України (закладів, установ чи

організацій), та їх наслідків. При цьому різнобічний і складний характер такого
негативного явища як корупція вимагають від держави вжиття невідкладних
заходів боротьби з ним. Такого роду заходи проявляються в розробці та
впровадженні правових, методичних, управлінських та організаційних засад
протидії

корупції

в

органах

державної

влади

й

органах

місцевого

самоврядування. Кожній із вищенаведених категорій притаманні відмінні
ознаки й особливості реалізації з практичної сторони. Проте, на наш погляд,
основу повинні становити саме організаційні засади протидії корупції в
суспільстві, адже організація діяльності полягає в системному підході до
вирішення поставлених задач, відзначається комплексністю та злагодженістю
дій усіх учасників правовідносин. Таким чином, саме організаційний аспект
функціонування суб’єктів протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України є визначальною засадою такої діяльності, так як безумовно має
місце при застосуванні всіх інших заходів і передує їм. Не викликає сумніву,
що з’ясування сутності організаційних засад протидії корупції в досліджуваній
сфері набуває особливого значення в контексті визначення змісту такої
діяльності взагалі.
Так, задля вирішення окресленого наукового завдання, в першу чергу
необхідно встановити сутність поняття “організація”. Так, Ю. С. Шемшученко,
Є. Б. Кубко та В. П. Нагребельний, наводять наступні підходи до визначення
даного поняття:
- властивість будь-якого матеріального об’єкта, що виявляється у
впорядкованості

структури,

внутрішньої

будови.

Організація

означає

сукупність пов’язаних між собою складових частин (елементів) відповідного
об’єкта, а також зв’язків (взаємовідносин) між ними та іншими об’єктами. У
загальному контексті поняття “організація” застосовується разом з поняттями
“структура” та “система” щодо соціальних, економічних, біологічних і деяких
технічних об’єктів;
- соціальна функція суспільства, завдяки якій створюються виробничо-
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економічні та інші системи, встановлюється динамічна рівновага між їх
елементами, забезпечуються сталість і водночас розвиток різних суспільних
структур. Організувати – означає належним чином визначити ті функції та дії,
які необхідні для реалізації певних завдань або виконання тієї чи іншої роботи,
а також об’єднання цих функцій і дій у рамках відповідної організаційної
структури [223, c.294]. Дослідники підкреслюють, що організація будь-якої
системи безпосередньо пов’язана з такими її властивостями, як централізація та
децентралізація, інтегрування й диференціація, структуризація та проектування,
адаптація й саморегулювання, регулювання та дерегулювання тощо;
3) одна з універсальних функцій соціального (в тому числі державного)
управління. У зазначеному випадку організація виступає складовою змісту
управлінської діяльності щодо впорядкування певних суспільних відносин
(об’єктів управління), раціональної побудови органів (апарату) управління
(суб’єктів управління), а також системи управління в цілому як сукупності
відповідних управлінських елементів, що перебувають у відношеннях і зв’язках
між собою й утворюють органічну цілісність, єдність. У державному
управлінні, пишуть правники, така діяльність спрямована на створення
відповідних державних органів, нормативно-правове закріплення їх структури,
функцій і компетенції, а також на організаційно-структурну перебудову
системи державного управління в разі її невідповідності цілям і завданням
соціально-економічного розвитку суспільства та зумовленим цим змістом та
новим завданням управлінської діяльності [223, c.294].
Більш того, на думку Г. Л. Монастирського, поняття “організація”
вживається в таких основних контекстах:
- організація як система – це внутрішня впорядкованість, узгодженість і
взаємодія частин цілого, що обумовлена його побудовою та цілями;
- організація як процес – це сукупність цілеспрямованих дій, що
зумовлюють утворення необхідних зв’язків [104, c.57].
Окрім цього, наголошуючи на важливості значення досліджуваного
поняття, дослідники із галузі теорії менеджменту відмічають, що “організація”,
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широко вживається в багатьох науках (філософії, математиці, економіці,
соціології, тощо) й у практичній діяльності набуває багатозначного характеру.
Зокрема, наголошують учені, найчастіше воно означає:
- внутрішню упорядкованість, узгодженість взаємозалежних елементів
цілого (системи);
- сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення цілей системи;
- об’єднання людей, спільна діяльність яких спрямована на реалізацію
встановлених програм на основі певних правил і процедур [118].
Г.

В.

Осовська

наголошує,

що

поняття

“організація”

будучи

багатогранним, вживається щонайменше в трьох значеннях:
- організація як система;
- організація як стан;
- організація як процес.
При цьому вчений підкреслює, що організації як системі притаманні такі
ознаки як цілісність і подільність. У свою чергу, організація як процес є прояв
суспільної діяльності, функціональним призначенням якої є створення нових та
удосконалення створених і функціонуючих систем будь-якого виду. Тому
організувати – значить створити нову систему або поліпшити стан колишньої в
процесі її функціонування відповідно до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов
[118]. Безпосередньо організацію процесу управління дослідники, як правило,
розглядають

як

всебічне

його

упорядкування,

що

визначає

чіткість,

послідовність і припустимі межі його здійснення. Інакше кажучи, це доцільна
побудова процесу управління в часі й у просторі відповідно до потреб
узгодження спільної праці в соціально-економічній системі з задачами
підвищення ефективності управління виробництвом [118].
Отже, за допомогою аналізу вищенаведених позицій здається можливим
дійти висновку стосовно того, що організація являє собою синонім
упорядкованості, злагодженості, цілісності, послідовності, системності. При
цьому задля повноти розуміння саме організаційних засад протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України, пропонуємо навести позиції
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деяких учених стосовно особливостей і проблем застосування організаційних
засад в процесі функціонування державних органів у сфері правоохоронної
діяльності, що без сумніву, має пряме відношення й до всебічного висвітлення
питання протидії корупції як на загальнодержавному рівні, так і в
досліджуваній сфері.
Так, І. В. Кременовська під час визначення правових та організаційних
засад діяльності суб’єктів виконавчої влади в сфері забезпечення національної
безпеки України, дійшла висновку стосовно того, що:
1) організуюча діяльність у сфері забезпечення національної безпеки
здійснюється суб’єктами виконавчої влади, які за своїм правовим статусом
наділені відповідними властивостями, що обумовлюють відповідно до
виконуваних

ними

функцій

їх

здатність

брати

участь

в

управлінні

національною безпекою;
2) зважаючи на те, що органи виконавчої влади здійснюють управлінські
повноваження в сфері забезпечення національної безпеки на різних рівнях,
може бути запропонований умовний поділ рівнів організуючого впливу на:
- загальнодержавний (централізованого керівництва сферою національної
безпеки загалом);
- галузевий (керівництва окремими галузями національної безпеки);
- регіональний (делегування повноважень із центру на відповідні
території);
- шляхом участі в діяльності Ради національної безпеки і оборони
України реалізуються основні засади внутрішньої та зовнішньої політики в
сфері національної безпеки й оборони, а керівники органів, які входять до
складу Ради національної безпеки і оборони України, здійснюють не лише
управління у відповідних галузях згідно з покладеними повноваженнями, але й
беруть участь у здійсненні координації та контролю в діяльності органів
виконавчої влади в зазначеній сфері як у мирний час, так і в умовах воєнного
або надзвичайного стану й у разі виникнення кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України;
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4) під взаємодією органів виконавчої влади з іншими суб’єктами
державно-владних повноважень у сфері забезпечення національної безпеки
вчена розуміє побудовану на нормативно-правових актах та узгоджену за
метою, часом і напрямами діяльність рівноправних державних органів щодо
спільного вирішення завдань із забезпечення національної безпеки та захисту
національних інтересів, яка здійснюється шляхом найбільш доцільного
поєднання методів і засобів, властивих цим органам тощо [71, с.165-166].
Із

приводу

запропонований

вищенаведеного

зауважимо,

І. В. Кременовською

розподіл

що

на

наш

погляд,

організаційних

засад

функціонування суб’єктів забезпечення національної безпеки України є занадто
загальним. Так, проаналізувавши положення Закону України “Про оборону
України” від 6 грудня 1991 року [156], а також Рішення Ради національної
безпеки і оборони України “Про додаткові заходи щодо зміцнення національної
безпеки України” від 18 лютого 2015 року [137], ми дійшли висновку, що
організаційні засади в сфері національної безпеки й оборони повинні
проявлятися в своєрідних законодавчо регламентованих можливостях органів
виконавчої влади зазначеної категорії, а саме:
- міжнародна співпраця з відомчими службами іноземних держав з
урахуванням положень міжнародно-правових документів (угод, меморандумів
тощо);
- міжгалузева співпраця на загальнодержавному рівні з урахуванням норм
чинного законодавства в цій сфері виникнення суспільних відносин;
- нормотворча діяльність, яка полягає в удосконаленні положень
нормативно-правових актів, що врегульовують окремі аспекти суспільного
життя у вказаному секторі держави;
-

оптимізація

(реструктуризація)

системи

суб’єктів

забезпечення

національної безпеки України з метою покращення фактичного стану речей в
частині

зменшення

статистичних

показників

незаконного

перетину

адміністративного кордону, контрабанди небезпечних засобів та речовин, що
можуть використовуватися для реалізації терористичних актів тощо.
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Більш того, якщо проаналізувати досліджувану сферу, на прикладі
функціонування органів внутрішніх справ, доволі цікавою виглядає концепція
А. П. Коренева, Ю. П. Битяка, С. В. Ківалова та Л. Р. Білої, які, використовуючи
системний підхід до висвітлення організаційно-правових засад управління
внутрішніми справами, вказують на необхідність аналізу:
- завдань органів внутрішніх справ;
- їх обов’язків;
- об’єктів управління внутрішніми справами;
- завдань і функцій Міністерства внутрішніх справ України як найвищого
органу управління в цій сфері;
- системи управління внутрішніми справами;
- організаційної структури центрального апарату Міністерства внутрішніх
справ України [3, с.130-135; 5, с.489-498; 54, с.70-74].
На наш погляд, наведений вище підхід заслуговує на увагу й може бути
використаний і під час дослідження організаційних засад протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України. У підтримку вищенаведеної
позиції зауважимо, що реалізація організаційних засад у різних секторах
держави безумовно передбачають виникнення суспільних відносин з цього
приводу. Як відомо, остання загальнотеоретична категорія об’єднує в своїй
структурі суб’єкти й об’єкт відносин. З іншої сторони, орієнтиром для участі
органів державної влади, органів місцевого самоврядування в правовідносинах
витупають завдання, що стоять перед ними. Тобто, аналіз наведених вище
положень надає змогу дійти висновку стосовно того, що по відношенню до
організаційних засад протидії корупції в органах Державної фіскальної служби
України, зазначений підхід полягатиме в необхідності висвітлення:
- загальної системи органів, які наділені повноваженнями виявлення та
протидії проявам корупційного спрямування в органах Державної фіскальної
служби України;
- завдань організації протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України;
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-

безпосереднього

об’єкта

процесу

протидії

фактам

порушення

працівниками загальнообов’язкових правил поведінки, норм і стандартів в
системі фіскальних органів, яким притаманні відмінні ознаки корупції.
Вважаємо за доцільне більш детально охарактеризувати кожну із
вищенаведених елементів організаційних засад протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України. Так, розглядаючи суб’єктів, що наділені
повноваженнями

в

досліджуваній

сфері

зауважимо,

що

в

загальнотеоретичному значенні суб’єкти правовідносин розділяються на
індивідуальних і колективних. При цьому індивідуальними суб’єктами є
громадяни держави, іноземні громадяни або особи без громадянства. У
свою чергу, серед колективних суб’єктів виділяють державно-територіальні
утворення (держави, адміністративно-територіальні одиниці), а також
організації (органи державної влади, організації, громадські об’єднання
тощо) [112, с.233]. З урахуванням масштабу процесу протидії проявам
корупції в державному секторі реалізації податкової і митної політики,
основу складають саме державні органи, які в силу своєї компетенції наділені
ширшим спектром законодавчо регламентованих повноважень, а відтак
можуть застосовувати різноманітні правові засоби попередження, виявлення
та протидії протиправним діянням, пов’язаним з корупцією. А тому вдалим є
твердження В. О. Величка стосовно того, що орган держави – це самостійна
структурна одиниця в системі державної влади, наділена державно-владними
повноваженнями, необхідними для реалізації функцій тієї чи іншої гілки
державної влади [24, с.17]. У контексті вищенаведеного зазначимо, що з
урахуванням того, що система суб’єктів протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України була розглянута нами в попередньому підрозділі
представленого наукового дослідження, в рамках даного підрозділу увага
цьому питанню приділена не буде.
Переходячи до розгляду завдань організації протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України, необхідно приділити увагу такому
процесу як моніторинг, який дозволяє визначити конкретні напрями досягнення
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кінцевої мети діяльності відповідних державних інституцій. Зокрема, на думку
Н. Р. Нижник і В. М. Алексєєва система аналітичних методів, прийомів,
перевірок і оцінки, концептуальних підходів має складати загальну основу
моніторингу для вирішення проблем, що стоять перед державним органом [111,
с.11]. Наведені особливості застосовуються також і до постійного моніторингу
фактичного стану речей щодо впровадження та реалізації дієвих заходів
попередження, виявлення та протидії корупційним правопорушенням, що
знаходять своє відображення в сфері функціонування апарату, територіальних
органів, спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових закладів сфери
управління Державної фіскальної служби України.
Наступним завданням організації протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України можна визначити міжнародне співробітництво з
метою розробки цільової стратегії боротьби з корупцією у вказаному секторі
держави, акумулювання позитивного зарубіжного досвіду й обміну важливою
інформацією стосовно окремих категорій фінансових операцій, предметом яких
виступають грошові кошти, отримані незаконним шляхом тощо, яке, в тому
числі знаходить свій прояв в імплементації міжнародних зобов’язань у рамках
національного законодавства, як то:
- Рішення “Про затвердження Положення про базову організацію державучасниць Співдружності Незалежних Держав з підготовки і перепідготовки
кадрів для органів податкових (фінансових) розслідувань і наданні Академії
економічної безпеки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і
Академії фінансової поліції Агентства Республіки Казахстан по боротьбі з
економічною і корупційною злочинністю (фінансова поліція) статусу базової
організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з підготовки і
перепідготовки кадрів для органів податкових (фінансових) розслідувань” від
25 квітня 2007 року, яке визначило, що одним із основних завдань Базової
організації підготовки і перепідготовки кадрів для органів податкових
(фінансових) розслідувань є організація та забезпечення процесу навчання,
узгодженість і гармонізація форм і методів навчальної та науково-методичної
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роботи [178];
- Угода про співробітництво генеральних прокуратур (прокуратур)
держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з корупцією
від 25 квітня 2007 року, відповідно до положень якої однією із провідних форм
міжнародного співробітництва є обмін досвідом організації та здійснення
прокурорської діяльності в сфері боротьби з корупцією, включаючи підготовку
науково-методичних рекомендацій, проведення семінарів, науково-практичних
конференцій тощо [206];
- Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня
2003 року, положення якої визначили конкретні, в тому числі організаційні
засади, що впроваджує кожна з Держав-учасниць у рамках діяльності
національного компетентного органу, який здійснює запобігання та протидію
корупції [62];
- Рамкового рішення Ради № 2003/568/ПВД про боротьбу з корупцією в
приватному секторі від 22 липня 2003 року № 2003/568/ПВД, яке зобов’язало
Держав-учасниць, вжити відповідні, в тому числі організаційні заходи, щодо
запобігання та протидії корупції як у публічному, так і в приватному секторі,
оскільки корупція в цих двох секторах ставить під загрозу існування правової
держави, викликає спотворення конкуренції, пов’язаної з придбанням
комерційних товарів або послуг, та являє собою значну перешкоду здоровому
економічному розвитку [177].
Зважаючи на те, що кадрові служби державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб’єктами
відповідальності за корупційні правопорушення, в день підписання наказу про
накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення
корупційного
територіальному

правопорушення
управлінню

зобов’язані

юстиції

передати

Міністерства

юстиції

головному
України

в

Автономній Республіці Крим, головним територіальним управлінням юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, які вносять або вилучають відомості про
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особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне
правопорушення, електронну та завірену в установленому порядку паперову
копію відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про
накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення
корупційних правопорушень [146], доцільно виокремити наступне завдання
організації протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України,
яке полягає в інформаційно-аналітичному забезпеченні функціонування
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Окрім цього, в рамках реалізації організаційних завдань досліджуваної
сфери слід відзначити необхідність здійснення фінансового контролю по
відношенню до посадових і службових осіб закладів, установ чи установ, що
перебувають у віданні Державної фіскальної служби України з метою
виявлення (спростування) розбіжностей між відомостями вказаними останніми
в деклараціях про майно, витрати та зобов’язання фінансового характеру за
звітні періоди й даними, які отримані у відповідь на офіційні запити до
суб’єктів банківської справи, Державної реєстраційної служби України, її
територіальних підрозділів та ін. Адже як цілком справедливо зазначає
Н. І Хімічева, значення фінансового контролю виражається в тому, що при його
проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку
в процесі фінансової діяльності державними та суспільними органами,
підприємствами,
економічна

установами,

обґрунтованість

та

організаціями,
ефективність

громадянами,
здійснюваних

по-друге,
заходів,

їх

відповідність завданням держави. Таким чином, підсумовує вчена фінансовий
контроль служить важливим способом забезпечення законності та доцільності
проведеної фінансової діяльності [213, с.83].
Не менш важливим завданням організації протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України є проведення антикорупційних
експертиз

проектів

вдосконалення

норм

нормативно-правових
чинного

законодавства

актів,
в

пропозицій
сфері

щодо

оподаткування,

адміністрування єдиних внесків, митного контролю з метою уникнення фактів
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штучного впровадження на законодавчому рівні складних процедур надання
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (видача картки
платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб-платників податків, видача ліцензії на право роздрібної торгівлі,
тощо), що є передумовою до застосування схем корупційного характеру з
метою власного збагачення за рахунок платників. Вищенаведене, насамперед,
обумовлено суб’єктивним (людським) фактором, який, на наш погляд, диктує
необхідність в автоматизації окремих видів послуг, тобто зведенні до мінімуму
інстанцій між зверненням особи до центру обслуговування платників із заявою
та моментом отримання офіційного документа за результатами розгляду заяви
тощо.
Наступним елементом змістовного наповнення організаційних засад
протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України є
безпосередній об’єкт протидії порушенням загальнообов’язкових правил
поведінки, норм і стандартів у системі фіскальних органів, що підпадають під
ознаки корупції. Безперечним є той факт, що об’єктом відзначеної процедури
виступатимуть суспільні відносини, які виникають в ході так званої взаємодії
фізичних та юридичних осіб з правомочними представниками апарату,
територіальних органів, спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових
закладів сфери управління Державної фіскальної служби України. У зв’язку із
цим, а також з урахуванням особливостей функціонування органів Державної
фіскальної служби України, доцільно висвітлити наступні правові підстави
виникнення такого роду відносин:
- звернення особи до Центру обслуговування платників з метою
отримання адміністративної послуги;
- звернення особи до митного посту територіальної митниці Державної
фіскальної служби України з метою отримання адміністративної послуги;
- звернення офіційного представника закладу (установи чи організації)
Державної фіскальної служби України до Державного науково-дослідного
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інституту митної справ з метою замовлення проведення науково-дослідної
(дослідно-конструкторської) роботи за відповідним напрямом: економічним;
організаційно-управлінським;

організаційно-правовим;

інформаційно-

технічним; звернення особи до Інформаційно-довідкового департаменту
Державної фіскальної служби України через електронний сервіс “Пульс” з
метою надання відомостей щодо неправомірних дій зі сторони працівників
територіальних фіскальних органів; звернення працівників територіальних
митниць Державної фіскальної служби України до Спеціалізованої лабораторії
з

питань

експертизи

та

досліджень

сфери

управління

відзначеного

центрального органу виконавчої влади з метою замовлення проведення
лабораторних діагностик, експертних досліджень речовин та матеріальних
цінностей, вилучених у ході виконання своїх службових обов’язків тощо.
Розглянуті правові підстави можуть виступати приводами до реалізації
злочинних схем отримання неправомірної вигоди шляхом:
1) затягування процесуальних строків надання адміністративних послуг
фізичним та (або) юридичним особам;
2)

приховування офіційної інформації

щодо

фактів незаконного

переміщення матеріальних цінностей (тютюнових виробів, спиртних напоїв,
транспортних засобів тощо) через митний кордон України;
3) приховування офіційної інформації щодо фактів зловживання
службовим становищем, перевищення повноважень, вимагання грошових
коштів і т.п. зі сторони працівників структурних підрозділів Державної
фіскальної служби на місцях і в областях;
4) надання завідомо неправдивого висновку експерта з урахуванням
особливостей методологічної частини проведення та виду експертного
дослідження тощо.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, пропонуємо у вузькому
розумінні під організаційними засадами протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України розуміти сукупність визначених на нормативноправовому рівні вимог та заходів організаційного характеру, дія яких
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направлена на забезпечення цілеспрямованого, послідовного та змістовного
характеру підготовки та здійснення діяльності уповноважених суб’єктів із
протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України. У широкому
ж

значенні

вищенаведене

поняття

слід

розуміти

як

сукупність

взаємопов’язаних дій спеціально уповноваженими суб’єктів, що спрямовані на
реалізацію заходів щодо попередження, виявлення, фіксації та боротьби з
фактами неправомірної латентної поведінки працівників фіскальних органів,
яка характеризується корисливим аспектом й комплексним характером, та
знаходить своє відображення в умовах специфічної сфери оподаткування,
адміністрування єдиних внесків і митного контролю.
3.2 Внутрішньо-організаційні засади протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України
З урахуванням множинності й особливостей функціонування (основних
завдань та функцій, законних прав та обов’язків, правової основи тощо)
суб’єктів, предметом відання яких виступає реалізації цільової політики щодо
протидії проявам корупції як всередині нашої держави загалом, так і в органах
Державної фіскальної служби України зокрема, цільового призначення
відповідних заходів зазначеної протидії, доцільно розрізняти внутрішньо- та
зовнішньо-організаційні засади такої діяльності. Предметною областю даного
підрозділу виступатиме висвітлення й аналіз видових елементів саме
внутрішньо-організаційних засад протидії корупції в суб’єктах митної і
податкової справи.
Як вже зазначалося нами раніше, функціональним призначенням окремих
суб’єктів протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України є
провадження наукової та науково-дослідної діяльності, яка проявляється через
інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання та використання
нових знань. Основними її формами є:
- фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або)
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експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку;
- прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на
одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.
При цьому, спеціально уповноваженими суб’єктами провадження
наукової діяльності виступають науково-дослідні установи, під якими
законодавець пропонує розуміти юридичну особу незалежно від форми
власності, що створена в установленому законодавством порядку, для якої
наукова або науково-технічна діяльність є основною та становить понад 70
відсотків загального річного обсягу виконаних робіт [152]. Більшість науководослідних, конструкторсько-впроваджувальних і науково-технічних установ
перебувають у віданні відповідних центральних органів виконавчої влади, що
обумовлено завданнями, які стоять перед останніми. Не є виключенням і
Державна фіскальна служба України, до системи органів якої входять
Державний науково-дослідний інститут митної справи та Науково-дослідний
інститут фінансового права.
Пропонуємо висвітлити основні завдання, які стоять перед Державним
науково-дослідним інститутом митної справи, який заснований відповідно до
положень постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Державного
науково-дослідного інституту митної справи” від 24 вересня 2008 року № 852
[170], які можуть слугувати своєрідним орієнтиром для виокремлення напрямів
науково-дослідних робіт, які конструктивно торкаються процесу протидії
проявам корупції в фіскальних органах, а саме:
1) створення методологічної бази для проведення експертних досліджень
різних категорій, що стосуються вдосконалення системи розвитку митної
справи на території України з урахуванням новітніх технологічних розробок,
досвіду іноземних країн, а також положень вітчизняних і міжнародних
нормативно-правових актів у цій сфері суспільного життя, що позитивним
чином впливає на сферу протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України.
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2) створення сприятливих умов для впровадження державної цільової
програми щодо технологічного удосконалення електронних ресурсів та баз
даних, які безпосередньо стосуються процесу митного контролю. Йдеться
також про організаційно-правові аспекти модернізації автоматизованих систем
шляхом розробки та реалізації механізмів управління, поповнення актуальною
інформацією та статистичними показниками, а також обміну важливими
даними з іншими органами державної влади (доступ до їх реєстрів і т.п.). Не
викликає сумніву, що автоматизація здійснення митного контролю, усунення
суб’єктивних факторів його проведення, якщо не унеможливлює, то в будьякому разі зменшує можливість корупційних проявів під час здійснення такої
діяльності фіскальними органами.
3) розробка пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства
в сфері митного контролю, а також розробка проектів нормативно-правових
актів за вказаним напрямом, у тому числі дія яких направлена на нормативноправове забезпечення протидії корупції в органах Державної фіскальної служби
України.
З урахуванням викладеного вище матеріалу, доцільно виокремити
наступні напрями провадження наукової та науково-технічної діяльності
структурними підрозділами Державного науково-дослідного інституту митної
справи сфери управління центрального органу виконавчої влади – Державної
фіскальної

служби

України

через

призму

протидії

корупційним

адміністративним та кримінальним правопорушенням у сфері митного
контролю:
1) розробка штатного розпису і, відповідно, посадових інструкцій
працівників фіскальних органів з урахуванням оптимізації та реструктуризації
їх структурних підрозділів задля застосування спрощеної системи митного
контролю в світлі сучасних тенденцій протидії корупції. Більше того, як цілком
слушно зауважує В. Р. Кравець, такі посадові інструкції мають сприяти
правильному вирішенню питань розподілу та перерозподілу обов’язків між
державними службовцями, забезпечувати єдність при визначенні їхніх
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посадових обов’язків, повноважень і кваліфікаційних вимог, які до них
ставляться [69, с.60].
2) розробка алгоритму дій працівників підрозділів кадрового апарату
органів Державної фіскальної служби України щодо проведення спільних
тренінгів, кампаній чи форумів з метою покращення психологічного клімату
всередині трудового колективу, що є складовою частиною програми
“вдосконалення системи розвитку персоналу”. Окрім цього, йдеться про
розробку

психологічних

тестів,

які

покликані

встановити

морально-

психологічні якості окремих категорій працівників, що наділені широким
спектром повноважень у сфері митного контролю з метою запобігання
можливим проявам неправомірного отримання вигоди – віднесення до так
званої групи ризику вчинення порушень, пов’язаних з корупцією. На підтримку
зазначеного вище наведемо позицію Н. П. Матюхіної, на переконання якої
поганий психологічний клімат у колективах призводить до групових проявів
незадоволення, послаблення службової дисципліни, падіння престижу професії
державного службовця, конфліктів і, зрештою, обертається значними втратами
кваліфікованих кадрів, зниженням ефективності діяльності державного органу,
проявами порушень норм права, правил поведінки тощо [207, с.170].
3) розробка та втілення правових механізмів залучення громадськості до
контролю за діяльністю фіскальних органів у секторі управління митною
справою

з

метою

виявлення

та

боротьби

з

фактами

порушень

загальнообов’язкових правил поведінки, норм чи стандартів антикорупційного
законодавства. У даному випадку мається на увазі оптимізація структури
Громадської ради при Державній фіскальній службі України, яка є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння громадськості в
формуванні та реалізації державної митної політики [139], шляхом створення
тимчасового робочого органу в сфері управління Комітету з питань запобігання
та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових
розслідувань і податкової міліції у вигляді комісії з питань виконання Закону
України “Про очищення влади” від 16 вересня 2014 року з метою уникнення
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нових корупційних схем, що завдають значної шкоди інтересам громадян,
порушуючи їх законні права у відзначеному секторі держави. Як зазначає з
цього приводу В. В. Пахомов, громадські утворення мають досить істотні
контрольні повноваження, які наближають їх до контрольних повноважень
державних контролюючих органів, перш за все, органів адміністративної
юрисдикції [120, с.140];
4) виокремлення сукупності взаємопов’язаних заходів, які покликані
виявляти та протидіяти негативному явищу корупції всередині фіскальних
органів. До таких можна віднести:
- узагальнення й аналіз інформації, отриманої в ході моніторингу сфери
функціонування

територіальних

митниць

сфери

управління

Державної

фіскальної служби України на предмет порушення норм чинного законодавства
за вказаним напрямом, що підпадають під ознаки корупційних правопорушень;
- просування та популяризація на офіційному веб-порталі Державної
фіскальної служби України доктрини “звернення громадян” чи “повідомлення
про порушення зі сторони працівників фіскальних органів” з метою активізації
зворотного зв’язку з громадськістю. Разом з цим, з подальшим висвітленням
результатів проведеної перевірки за фактами звернень або повідомлень у
вигляді

спростування

інформації,

притягнення

до

дисциплінарної,

адміністративної чи кримінальної відповідальності осіб, винних у вчинення
корупційних діянь у сфері діяльності Державної фіскальної служби України;
- висвітлення в окремому розділі офіційного веб-порталу Державної
фіскальної служби України декларацій про майно, доходи, витрати та
зобов’язання фінансового характеру за звітній період працівників фіскальних
органів, які займають керівні посади й діяльність яких тісно пов’язана з
соціальними інститутами тощо.
Іншим суб’єктом провадження наукової діяльності, що перебуває у
віданні Державної фіскальної служби України, є Науково-дослідний інститут
фінансового права, який утворений згідно з Розпорядженням Кабінету
Міністрів України “Про створення Науково-дослідного інституту фінансового
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права” від 26 липня 2001 року № 303-р [169]. Так функціонування
вищенаведеної установи пов’язане із розв’язанням таких першочергових задач:
- вивчення, узагальнення й оцінка чинного нормативно-правового
забезпечення фінансових відносин в Україні;
- вивчення нормативно-правового забезпечення фінансових відносин
зарубіжних країн з метою вдосконалення чинного законодавства України;
- узагальнення та координація результатів науково-дослідних робіт
відповідної тематики з іншими профільними науково-дослідними установами;
- розробка проектів нормативно-правових актів з питань нормативноправового забезпечення фінансових відносин;
- обґрунтування шляхів оптимізації фінансових витрат держави із
забезпечення фінансового контролю;
- дослідження напрямів підвищення використання державних фінансів;
- розробка проектів нормативно-правових актів з питань фінансовоправової відповідальності фізичних та юридичних осіб;
- вивчення досвіду зарубіжних держав щодо тематики планових і
госпрозрахункових досліджень, які проводяться Науково-дослідним інститутом
фінансового права; дослідження фінансового законодавства та фінансовоправової доктрини зарубіжних держав;
- організація міжнародних наукових і науково-практичних конференцій,
симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів та інших заходів тощо [107].
У свою чергу, приймаючи до уваги те, що основною метою протидії
корупції є створення дієвої та ефективної державної системи, спрямованої на
досягнення уповільнення темпів зростання даного негативного явища,
зменшення або подолання його соціальних передумов і наслідків [15, с. 76-77],
пріоритетними напрямами проведення наукових досліджень, лабораторних
діагностик і практичних експертиз працівниками Науково-дослідного інституту
фінансового права, повинні виступати наступні:
1) розробка дієвих науково-обґрунтованих методичних рекомендацій
щодо застосування людських ресурсів і практичних засобів з метою виявлення
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фіктивних суб’єктів господарювання, які являються проміжними засобами
досягнення єдиного злочинного задуму в сфері фінансового права та
податкового законодавства, а саме легалізації (відмивання) грошових коштів,
отриманих незаконним шляхом, в тому числі внаслідок провадження
корупційної діяльності безпосередньо посадовими та службовими особами
закладів, установ чи організацій, що перебувають у віданні Державної
фіскальної служби України; виокремлення на основі опрацювання емпіричної
бази (архівних кримінальних справ і проваджень щодо злочинів, пов’язаних з
корупцією) типових способів отримання неправомірної вигоди через призму
виконання службових обов’язків як складової частини повноважень, що
відзначають правовий статус і займану нішу в суспільстві окремо взятої особи
правопорушника тощо;
2) вивчення й аналіз нормативно-правових актів усіх рівнів у сфері
фінансового права та податкової справи з метою розробки пропозицій щодо
внесення змін до їх норм з метою уникнення прогалин законодавства, що є
приводом

до

запровадження

подвійних

стандартів

і

налагодження

корумпованих зв’язків серед суб’єктів владних повноважень широкого спектру
повноважень. А саме в частині особливостей застосування спрощеної системи
оподаткування окремими категоріями платників податків; особливостей
застосування

пільг

з

оподаткування

для

підприємств

та

організацій

громадських організацій інвалідів; особливостей оподаткування суб’єктів
підприємництва, що реалізують інвестиції в пріоритетні галузі державної
економіки тощо;
3) обмін передовим досвідом у частині створення та виокремлення
показників результативності діяльності фіскальних служб, що є так званими
індикаторами позитивного або негативного виконання їх працівниками своїх
службових обов’язків; проведення перевірок з даного приводу з метою
встановлення об’єктивних чинників низьких показників за відповідним
напрямом; встановлення умов, які сприяли порушенню стандартів діяльності,
халатного відношення до виконання владних функцій, а також вчиненню діянь
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корупційного характеру тощо.
Результати останнього напряму наукової діяльності можуть також
виступати орієнтиром для курсу роботи з кадрами. О. М. Бандурка при цьому
застосовує термін “система управління кадрами”, до якої вчений відносить такі
елементи: визначення кількості працівників, їх посадової категорійності та
рівня професійної підготовки; робота з кадрами: підбір, розстановка,
переміщення,

формування

резерву

на

висування,

оцінка

працівників;

стимулювання трудової активності та виховання кадрів; застосування заходів
морального

й

матеріального

стимулювання,

дисциплінарна

практика,

виховання в дусі дотримання службової дисципліни та законності; підготовка
кадрів: спеціальна підготовка, підвищення кваліфікації [13, с.192-193].
У цілому погоджуючись з вищенаведеною позицією, пропонуємо
визначити наступні невід’ємні елементи системи управління кадрами органів
Державної фіскальної служби України через призму протидії корупції:
перевірка претендентів на заміщення вакантних посад на предмет наявності
(відсутності) компрометуючої інформації, відбір кандидатів на посади,
перепідготовка та підвищення кваліфікації, переміщення за посадами.
Так, в сучасних умовах одним з елементів кадрової політики в фіскальних
органах є виконання працівниками Департаменту персоналу, підрозділів
кадрового забезпечення територіальних представництв вимог, що передбачені
Законом України “Про очищення влади” від 16 вересня 2014 року, а саме
проведення люстрації у вигляді заборони окремим фізичним особам обіймати
певні посади (перебувати на службі, крім виборних посад) в органах державної
влади й органах місцевого самоврядування, що здійснюється з метою
недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми
рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (або сприяли їх
здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором
Януковичем, підрив основ національної безпеки й оборони України або
протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах
верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності;
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презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права
на захист [159].
Йдеться також про попередження, запобігання проявам корупції в
фіскальних органах, що може проявлятися в реальному конфлікті інтересів у
вигляді суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень [140]. Розпорядження владою й участь в
управлінні створюють на державній службі умови, які потенційно утримують в
собі конфлікт інтересів. За результатами загальнонаціонального опитування
громадської думки в Україні, 17,4 % респондентів вважали, що однією з
перших причин виникнення корупції є зловживання службовим становищем
серед державних посадовців, котрі використовують свої службові посади для
власної вигоди [197, с.12; 20, с.133].
А тому, вважаємо за доцільне визначити наступні особливості відбору
кандидатів на окремі посади в органах Державної фіскальної служби України,
що акумулює в собі найбільш вагомі заходи впливу на територіальні органи з
урахуванням вертикальної ієрархії в структурному наповненні вказаного
сектору державного механізму, з метою протидії виникненню латентних
корумпованих зв’язків з іншими відомствами:
1) надання згоди на проходження перевірки відповідно до чинного
законодавства в сфері очищення влади;
2) складання спеціальних психологічних тестів, що частково визначають
такі морально-психологічні якості кандидата на посаду як:
- можливість до самостійного прийняття складних рішень при форсмажорних обставинах;
- відношення до дружніх відносин з колегами;
- схильність до порушення встановлених правил поведінки, норм права в
цій сфері;
- моральна стійкість до використання службових повноважень у власних
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цілях і т.п.;
3) проходження співбесіди з провідними спеціалістами за відповідним
напрямом роботи (міжнародні зв’язки, кадрове забезпечення, матеріальнотехнічне забезпечення, наукова діяльність, соціально-гуманітарна робота
тощо);
4) проходження практики в посаді з вивченням нормативно-правових
актів, що регламентують діяльність як органу загалом, так структурного
підрозділу зокрема; внутрішніх розпорядчих документів; функціональних
обов’язків та посадових інструкцій; міжнародних документів у вказаній сфері
людської діяльності з подальшим складанням звіту.
На підтримку вищенаведених положень наведемо позицію Д. І. Дзвінчук.
Так, учений під час визначення психологічно-методичних засад розробки
програм підвищення кваліфікації державних службовців, наголошує на тому,
що як елемент кадрової політики, підвищення кваліфікації (перепідготовка)
спеціалістів є процесом і результатом розвитку видів (типів) компетентності
державних службовців за умови, що:
- процес – цілеспрямований, гнучкий, активний і керований;
- результат – здатність ефективно вирішувати професійні ситуації;
- розвиток – безперервна зміна стану освіченості працівника, що має
позитивну тенденцію, управляється, корегується й забезпечується навчанням
управлінських кадрів відповідно до програм підвищення кваліфікації [37, с.18].
Слід зазначити, що вищенаведені положення повністю охоплюється й
діяльністю Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів
при державній фіскальній службі України, яка полягає в:
- організації та проведенні підвищення кваліфікації керівних кадрів і
працівників фіскальних органів, відповідно до чинного законодавства та на
виконання наказів Державної фіскальної служби України;
- науково-методичному, інформаційному та матеріально-технічному
забезпеченні навчального процесу;
- наданні методичної та консультаційної допомоги органам Державної
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фіскальної

служби

України

з

питань

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації;
- впровадженні нових методів і технологій підвищення кваліфікації кадрів
на базі новітніх світових досягнень;
- актуалізації діючих і розробці нових навчальних програм та навчальнотематичних планів підвищення кваліфікації кадрів;
- організації та практичному проведенні спільно з іншими міністерствами,
відомствами, науковими організаціями конференцій, семінарів та інших заходів
з питань підвищення кваліфікації;
- підготовці й організації публікацій у пресі з метою поширення знань
серед населення про податкове законодавство, підвищення кваліфікації тощо;
-

впровадженні

в

навчальний

процес

кращого

вітчизняного

та

зарубіжного досвіду [214].
При цьому уявляється, що за результатами перепідготовки та (або)
підвищення кваліфікації керівних кадрів і працівників органів Державної
фіскальної служби України, виникає доцільність у внутрішньому заміщенні
посад на конкурсній основі з урахуванням особистих (індивідуальних)
показників у роботі за відповідний звітній період. На наш погляд, такого роду
практика допоможе:
- оптимізувати завантаженість окремих підрозділів;
- зменшити кількість порушень положень законодавства в сфері протидії
корупції;
- покращити взаємодію між територіальними органами та центральним
апаратом;
- розширити коло кваліфікованих спеціалістів за окремими напрямами
роботи;
- підвищити кадровий потенціал апарату, територіальних органів,
спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових закладів сфери
управління Державної фіскальної служби України;
- запровадити таку форму правової допомоги населенню як надання “on-
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line” консультацій з приводу роз’яснення окремих норм податкового та
митного законодавства, заповнення звітної документації, термінів надання
економічних показників діяльності суб’єкта господарювання тощо.
Не менш важливою за окреслені вище внутрішньо-організаційною
засадою протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
виступає інформаційно-аналітичне та обліково-реєстраційне забезпечення
Головного управління власної безпеки сфери управління зазначеного відомства.
Так, як цілком слушно під час дослідження особливостей інформаційної
системи як організаційного ресурсу інформаційного забезпечення організацій,
зауважує Н. І. Сулік, вдало побудоване інформаційне забезпечення виступає
важливою умовою функціонування організації, передумовою її необхідної
гнучкості, здатності швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі [201,
с.192]. Зауважимо, що, на нашу думку, вищенаведені внутрішньо-організаційні
засади протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України
являють собою цілісний комплекс споріднених за сутнісною природою
організаційних заходів, яким притаманні наступні різнорідні форми прояву:
- можливість вільно отримувати зведену інформацію, що акумульована у
вигляді

Єдиного

державного

реєстру

осіб,

які

вчинили

корупційні

правопорушення, з метою забезпечення проведення звірки переліку осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за
корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться у відзначеній
автоматизованій електронній базі даних, в порядку, визначеному чинним
законодавством [146];
- отримувати офіційну інформацію в вигляді предметних довідок,
виписок, витягів тощо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і
фізичних осіб – підприємців, що представляє собою автоматизовану систему
збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних
осіб і фізичних осіб – підприємців, що засвідчує факт створення або
припинення юридичної особи, засвідчує факт набуття або позбавлення статусу
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підприємця фізичною особою [135];
- направляти письмові запити й отримувати вичерпну інформацію про
майновий

стан

особи

правопорушника

у

вказаному

секторі

владних

повноважень з урахуванням відомостей відповідно до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно як єдиної інформаційної системи, що містить
відомості про права на нерухому майно, їх обтяження, а також про об’єкти та
суб’єктів цих прав [134].
Центральне місце у досліджуваній системі внутрішньо-організаційних
засад протидії корупції посідає виконання плану заходів щодо реалізації
державної політики в даному напрямі по відношенню до державних органів, що
перебувають у сфері управління Державної фіскальної служби України.
Зазначимо, згідно з Розпорядженням Президента України “Про деякі заходи
щодо посилення боротьби з корупцією в органах державної податкової служби”
від 21 червня 2004 року № 146/2004-рп, виокремлено наступну сукупність
взаємопов’язаних напрямів діяльності деяких органів державної влади з цього
приводу:
- обов’язкове включення до складу комісій, які утворюються для
проведення атестації працівників фіскальних органів, посадових осіб Служби
безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за
протидію корупції, передбачивши попередній розгляд ними наявних у
зазначених органах матеріалів стосовно посадових осіб, які атестуються;
-

розроблення

та запровадження механізмів залучення суб’єктів

підприємницької діяльності, широкої громадськості до виявлення фактів
вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією,
працівниками фіскальних органів;
- відшкодування збитків, завданих суб’єктам підприємницької діяльності
незаконними діями працівників фіскальних органів [136].
Поряд з цим, зважаючи на складність процесу протидії такому роду
негативного соціального явища як корупція, в середині державних органів
загалом, та фіскальних органів влади зокрема, на наш погляд, внутрішньо-
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організаційні засади, що розглядається, повинні передбачати реалізацію
наведеного нижче алгоритму дій зі сторони суб’єктів владних повноважень –
Національного антикорупційного бюро України, Ради національної безпеки і
оборони України, Служби безпеки України, Національного агентства з питань
запобігання корупції та інших:
1) створення тимчасових комісій, основним завданням яких виступає
вивчення й аналіз чинного законодавства в сфері попередження та протидії
негативним соціально-правовим проявам корупційного характеру через призму
сталого функціонування апарату, територіальних органів, навчальних закладів і
науково-дослідних установ, які перебувають у віданні Державної фіскальної
служби України з метою виявлення прогалин, недоліків з цього приводу.
Такого роду наукова діяльність є передумовою до розробки проектів щодо
внесення змін до відповідних нормативно-правових актів тощо;
2)

реалізація

заходів

координаційного

характеру,

основним

функціональним призначеним яких виступає чіткий розподіл прав та обов’язків
суб’єктів владних повноважень у сфері протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України з метою уникнення дублювання їх функцій у
вказаному напрямі службової діяльності;
3) висвітлення кінцевих результатів щодо боротьби з проявами
відзначеного негативного явища в фіскальних органах на офіційних вебпорталах, що є однією з форм просування та популяризації їх діяльності з цього
приводу, зокрема в частині формування думки громадськості;
4) отримання статистичних даних шляхом акумулювання й узагальнення
інформації щодо фактів необґрунтованої відмови в наданні адміністративних
послуг працівниками територіальних органів Державної фіскальної служби
України, проведення поверхневих (необ’єктивних) зустрічних звірок суб’єкта
господарювання в частині повноти відображення даних в облікових документах
платника податків тощо.
Отже, під внутрішньо-організаційними засадами протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України варто розуміти комплекс заходів
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щодо протидії неправомірному отриманню вигоди працівниками фіскальних
органів, які регламентовані на законодавчому рівні та зосереджені в розробці
науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо їх функціонування,
виокремленні адміністративно-правових основ інформаційного забезпечення
діяльності таких, залученні висококваліфікованих спеціалістів вузького
спрямування (в сфері митної та податкової справи), реалізації державних
цільових програм за вказаним напрямом тощо.
3.3 Зовнішньо-організаційні засади протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України
Поряд з розглянутими нами вище внутрішньо-організаційними засадами,
іншою формою діяльності суб’єктів у сфері реалізації цільових програм щодо
запобігання та протидії проявам корупції в органах Державної фіскальної
служби України є втілення окремо взятих аспектів функціонування в
зовнішньо-організаційних

засадах.

Зазначене

обумовлено,

насамперед,

наявністю організаційних факторів поза межами окремо взятого соціальноправового утворення, необхідністю залучення двох і більше офіційних
представників державних інтересів за вказаним напрямом суспільного життя,
інформування громадськості тощо.
Зокрема, як зауважує з приводу вищенаведеного В. В. Латишева в своєму
дослідженні, що присвячено визначенню особливостей механізму реалізації
громадського контролю за наданням управлінських послуг органами публічної
влади, в Україні існують численні організаційно-правові форми взаємодії
органів публічної влади та громадських організацій, напрацьовані в державі
практичним шляхом або адаптовані з іноземного досвіду та покликані сприяти
роботі громадських організацій а саме: громадські слухання, громадські ради,
консультації з громадськістю, круглі столи, семінари, “гарячі лінії”, регіональні
та державні грантові програми, спрямовані на підтримку всеукраїнських і
регіональних громадських організацій та інші [222, с.138-139]. Так, відповідно
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до Постанови Кабінету Міністрів України

“Про забезпечення

участі

громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 3 листопада
2010 року № 996, консультації з громадськістю в найбільш загальному
розумінні проводяться з таких міркувань:
- з метою залучення громадян до участі в управлінні державними
справами;
- надання можливості громадянам для вільного доступу до інформації про
діяльність органів виконавчої влади;
- забезпечення дотримання принципів гласності, відкритості та прозорості
діяльності органів виконавчої влади;
- сприяння налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю;
- підвищення якості підготовки рішень з важливих питань державного та
суспільного життя з урахуванням громадської думки;
- створення умов для участі громадян у розробці проектів таких рішень,
тощо [139].
Таким чином, інформування громадськості про результати роботи органів
державної влади є невід’ємною частиною їх функціонування та передбачає
наявність множинності організаційних форм її реалізації. Як приклад, у плані
заходів щодо реалізації Державною фіскальною службою України Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
на 2015 рік, зазначено, що структурні підрозділи відзначеної служби на місцях і
в областях забезпечують:
- функціонування Громадської ради при Державній фіскальній службі
України;
-

проведення

засідань

“круглого

столу”,

зборів,

зустрічей

з

громадськістю, конференцій, форумів, теле або радіодебатів, інтернетконференцій, електронних консультацій та інших публічних заходів за участі
представників інститутів громадянського суспільства та бізнесу з питань, що
належать до компетенції Державної фіскальної служби України;
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- проведення семінарів з актуальних питань податкового та митного
законодавства, у тому числі із залученням інститутів громадянського
суспільства;
- взаємодію з інститутами громадянського суспільства на підставі
укладених меморандумів, угод про співпрацю;
- здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників органів
Державної фіскальної служби України з питань взаємодії з інститутами
громадянського суспільства;
- інформування громадськості через веб-портал і засоби масової
інформації щодо завдань, напрямів і результатів діяльності Державної
фіскальної служби України та його територіальних органів, соціальної
значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів, платежів;
- систематичний моніторинг, вивчення й аналіз громадської думки в
публікаціях у засобах масової інформації (телебаченні, у друкованих засобах
масової інформації та інтернет-виданнях), що стосується питань Державної
фіскальної служби України, з метою відповідного реагування;
- залучення представників інститутів громадянського суспільства до
роботи в складі експертних і робочих груп, інших консультативно-дорадчих
органів при Державній фіскальній службі України тощо [125].
З урахуванням положень наведеного вище акта, можна зробити висновок
стосовно того, що інститут громадського суспільства посідає основоположне
місце в процесі забезпечення функціонування органів Державної фіскальної
служби України та зосереджується в формі громадського контролю як
волевиявлення суспільної думку з різних приводів (внесення змін до
нормативно-правових актів, розробка правових механізмів застосування
спрощеної

системи

оподаткування,

фінансового

моніторингу

суб’єктів

господарювання, уникнення подвійного оподаткування тощо). Як цілком
слушно із приводу вищенаведеного зауважує В. Я. Малиновський, консультації
з громадськістю являють собою форму залучення до участі в управлінні
державними справами з питань, що стосуються інтересів широких верств
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населення. Для проведення консультацій з громадськістю утворюються
громадські ради [88, с.91]. Зазначимо, що офіційним представником
громадськості при Державній фіскальній службі України виступає саме
Громадська рада, основними завданнями якої є:
- створення організаційних і правових умов для реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами та
забезпечення відкритості діяльності Державної фіскальної служби України;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної
служби України;
- сприяння врахуванню Державною фіскальною службою України
громадської думки під час формування та реалізації державної політики в
сферах, віднесених до компетенції Державної фіскальної служби України;
- організація співпраці з громадськими радами при головних управліннях
Державної фіскальної служби України та громадськими радами при інших
органах виконавчої влади;
- сприяння реалізації права громадян на доступ до публічної інформації
тощо [133].
Наведені вище положення дозволили нам виокремити наступні напрями
проведення консультацій з громадськістю з питань протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України:
1) аналіз норм чинного законодавства та розробка пропозицій щодо його
вдосконалення в частині антикорупційної діяльності структурних підрозділів
Державної фіскальної служби України (Головного управління власної безпеки,
управління власної безпеки, відділи зонального контролю, тощо);
2) виявлення проблем організаційного характеру в сфері адміністрування
обов’язкових платежів та оптимізації митного контролю, що виступають
своєрідними приводами до активізації корупційних схем у сфері діяльності
органів Державної фіскальної служби України всіх рівнів;
3) необхідності проведення громадської антикорупційної експертизи
різних проектів нормативно-правових актів, що розробляються Державної
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фіскальною службою України;
4) правильності дотримання правомочними представниками апарату,
територіальних органів, спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових
закладів сфери управління центрального органу виконавчої влади – Державної
фіскальної служби України норм права в сфері запобігання корупції;
5) впровадження позитивного зарубіжного досвіду щодо боротьби з
проявами корупції в органах виконавчої влади, що передбачає розробку заходів
і визначення термінів їх вжиття структурними підрозділами Державної
фіскальної служби України за доктринами різних рівнів: загальнодержавні
податки, загальнодержавні збори, митні платежі, місцеві податки, місцеві
збори;
6) звітність офіційних представників органів Державної фіскальної
служби України про результати діяльності практичних підрозділів в частині
запобігання та виявлення проявів корупції, встановлення причин й умов, що
сприяли вчиненню посадовими особами фіскальних органів діянь корупційного
характеру, вжитих заходів щодо роз’яснення положень антикорупційного
законодавства, виконання Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017
роки тощо.
Зовнішньо-організаційні засади протидії корупції в органах Державної
фіскальної

служби

співробітництво

України

вітчизняних

реалізуються
суб’єктів

й

такої

під

час

діяльності

міжнародного
з

відомчими

організаціями чи службами іноземних країн. Зокрема, на думку О. Г. Волєводза,
під міжнародним співробітництвом у сфері боротьбі зі злочинністю слід
розуміти врегульовану нормами міжнародного та внутрішньодержавного права
погоджену діяльність різних країн по захисту інтересів особи, суспільства та
держави від міжнародних і транснаціональних злочинів, а також по прийняттю
обумовлених національним кримінальним законодавством суб’єктами цієї
діяльності заходів, спрямованих на забезпечення національного кримінального
процесу та відправлення правосуддя їхніми судами в справах про злочини, що
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посягають на внутрішньодержавний порядок [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
c.69].
При цьому такого роду акти поведінки офіційних представників органів
державної влади потребують регламентації саме на міжнародному рівні з
урахуванням відповідних загальновизнаних міжнародно-правових стандартів і
правил. Отже, задля визначення особливостей такої зовнішньо-організаційної
засади протидії корупції в органах Державної фіскальної служби як міжнародне
співробітництво, проаналізуємо положення деяких міжнародно-правових актів.
Так, Меморандум про порозуміння між Генеральною прокуратурою
України та прокуратурою Боснії й Герцеговини в боротьбі в сфері запобігання
та

подолання

усіх

форм

тяжких

злочинів,

зокрема

міжнародної

та

транснаціональної організованої злочинності, економічної злочинності та
корупції, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, військових
злочинів, злочинів проти людства, геноциду і цінностей, які захищені
міжнародним правом від 3 квітня 2008 року, передбачає:
- визначення чіткої форми взаємодії органів прокуратури зазначених
сторін дипломатичного документа, що зосереджена в предметному вигляді –
офіційний запит і письмова відповідь;
- можливість об’єднувати інформацію для службового користування з
урахуванням характеру протиправних діянь, учинених на території однієї з
країн-учасниць міжнародних договірних зобов’язань;
-

дотримання

принципів

законності,

повноти,

об’єктивності,

конфіденційності, поваги людських прав і законних інтересів, розумних строків
та інших основ реалізації міжнародного співробітництва в зазначеній вище
сфері людської діяльності;
- можливість залучення сторонніх сил і засобів, необхідних для сприяння
розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з міжнародною та
транснаціональною організованої злочинністю, економічною злочинністю й
корупцією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо це не
суперечить нормам вітчизняного або іноземного законодавства (у залежності
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від запитуваної сторони) тощо [95].
З огляду на вищенаведені положення, здається можливим виокремити
таку особливість міжнародного співробітництва в сфері протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України, як обмін передовим досвідом
шляхом узагальнення інформації щодо стану злочинності на території України
у вигляді статистичних даних з урахуванням тенденцій за відповідні звітні
періоди, ознайомлення з матеріалами практичних рекомендацій і теоретичних
положень щодо протидії корупції чи іншим протиправним діянням всередині
органів Державної фіскальної служби України, окремими положеннями
нормативно-правових актів усіх рівнів.
Окрім

цього

увагу

слід

звернути

на

положення

Угоди

про

співробітництво генеральних прокуратур (прокуратур) держав – учасниць
Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з корупцією від 25 квітня 2007
року, значення якої полягає в:
- розробці на основі міжнародних стандартів і норм поведінки, дієвої
стратегії боротьби з проявами корупції на рівні органів державної влади;
- визначенні відмінних ознак протиправних діянь корупційного характеру
(кримінальна караність, спеціальний суб’єкт – посадова або службова особа,
забезпечення власних інтересів, використання важелів впливу через призму
владних повноважень тощо);
- висвітленні змістовного наповнення технологій злочинної діяльності,
що суперечать положенням антикорупційного законодавства й об’єднують у
собі декілька різнорідних кримінально-караних діянь, що пов’язані єдиним
злочинним задумом;
- закріпленні чітких форм взаємодії сторін – учасниць договірних
зобов’язань міжнародного характеру, як то:
- розробці правового механізму направлення працівників органів
прокуратури до відомчих служб, організацій іноземних країн з метою
підвищення кваліфікації та обміну зарубіжним досвідом у частині провадження
досудового розслідування злочинів відзначеної категорії;
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- виокремленні юридичних підстав відмови в наданні інформації
запитуваній стороні, що передбачає як юрисдикційну складову з урахуванням
норм національного законодавства, так і міжнародно-правову складову через
призму дотримання принципу захисту прав і свобод людини та громадянина
тощо [206].
Отже, як слідує з аналізу положень вищенаведеного міжнародного акта,
наступною особливістю міжнародного співробітництва у сфері протидії
корупції в органах Державної фіскальної служби України, є створення
сприятливих умов для отримання повної та своєчасної відповіді на офіційні
запити суб’єктів протидії корупції в органах Державної фіскальної служби
України зі сторони відомчих організацій іноземних країн, що передбачають
використання інформаційних баз даних й архівів, додаткових людських
ресурсів (перекладачів, працівників органів внутрішніх справ та інших).
Більш того, такий міжнародний документ як Конвенція Організації
Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року, вміщує в собі
наступні положення щодо:
- предметної області застосування норм зазначеного вище міжнародного
нормативно-правового акту, а саме сферу запобігання та боротьбу з
незаконними діяннями, що спрямовані на отримання неправомірної вигоди
шляхом використання посадовою особою своїх службових повноважень;
-

розробки

та

реалізації

дієвої

антикорупційної

політики

на

загальнодержавному рівні кожною з країн-учасниць конвенції, зважаючи на
принципи

та

засади

функціонування

суб’єктів

протидії

відзначеному

негативному явищу в суспільстві;
- створення ефективного кадрового апарату всередині державних органів,
які реалізують цільову політику щодо запобігання проявам протиправних діянь
корупційного характеру, що передбачає впровадження центрів дистанційного
навчання, перепідготовки (підвищення кваліфікації) практичних працівників,
організація міжнародних науково-практичних конференцій [62].
Приймаючи до уваги викладений вище матеріал, в процесі організації
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міжнародного співробітництва в частині протидії проявам корупції в
фіскальних

органах,

частину

уваги

потрібно

приділити

особливостям

проведення спільних кампаній, форумів і конференцій, які покликані
висвітлити тенденції розвитку й удосконалення чинного антикорупційного
законодавства в сфері реалізації податкової та митної політики, окреслити
особливості впровадження новітніх технологій (технічних засобів) дослідження
службової документації,

яка

виступає основним

джерелом доказів у

кримінальних провадженнях зазначеної категорії.
Ще одним нормативно-правовим актом, положення якого визначають
окремі аспекти протидії корупції, виступає План дій боротьби з корупцією від 1
березня 2001 року [124], положення якого передбачають:
- розробку конкурсної програми відбору висококваліфікованих фахівців
до державних органів (закладів, установ, організацій) з урахуванням чітко
визначених критеріїв відбору та характеризуючих даних особи-кандидата;
-

створення

суб’єкта

владних

повноважень,

якому

притаманні

координаційні функції в системі органів державної влади й основною
особливістю якого виступає можливість не притягнення до відповідальності
винних осіб, а створення організаційно-правових умов щодо запобігання
проявам недотримання окремими працівниками загальнообов’язкових правил
поведінки, норм чи стандартів;
- впровадження правового механізму звірки інформації, що надається
органами державної влади за звітні періоди з фактичними даними, які
відображають ефективність і результативність професійної діяльності останніх;
- вільний доступ громадськості до статистичних та аналітичних даних, що
відображають фактичний стан боротьби з корупцією в різних сферах
суспільного життя, залучення громадян до обговорення шляхів протидії
відзначеному негативному явищу;
- співпрацю працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду,
що передбачає створення тимчасових груп слідчих з метою ефективного
провадження

за

злочинами,

пов’язаними

зі

службовим

підробленням,
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отримання неправомірної вигоди, перевищення службових повноважень тощо;
- матеріально-технічне й організаційно-правове забезпечення сталого
функціонування суб’єктів боротьби з корупцією, що напряму впливає на
ефективність організації досудового розслідування, збирання, фіксації та
зберігання

матеріальних

й

ідеальних

слідів

злочинів

корупційного

реалізації

міжнародного

спрямування, встановлення всіх обставин їх вчинення.
Відтак,

не

менш

важливим

аспектом

співробітництва в сфері протидії корупції в органах Державної фіскальної
служби України є можливість залучення сторонніх сил і засобів, необхідних
для сприяння розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з
корупцією всередині фіскальних органів (за умов, якщо їм притаманні ознаки
міжнародної або транснаціональної організованої злочинності), відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, якщо це не суперечить нормам
вітчизняного або іноземного законодавства.
Наступною зовнішньо-організаційною засадою протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України виступає координація. Так, як
зауважує авторський колектив шеститомної юридичної енциклопедії, що
координація в державному управлінні являє собою одну з основних
управлінських функцій, зміст якої полягає в забезпеченні впорядкування
взаємозв’язків і взаємодій між учасниками державного управління з метою
узгодження дій та об’єднання зусиль на вирішення загальних завдань.
Координація, наголошують учені, здійснюється на всіх рівнях управління
державою керівниками відповідних державних органів або спеціальними
координаційними підрозділами цих органів. У процесі координації можуть
утворюватись координаційні відносини, що розглядаються як різновид
організаційних відносин і можуть бути врегульовані правовими нормами та
здійснюватись на основі управлінських традицій, звичаїв та організаційнотехнічних правил [222, с. 345]. Отже, координація, залучення людських
ресурсів і використання новітніх технологій, технічних засобів та вжиття
практичних

заходів

щодо

попередження

та

протидії

досліджуваному
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негативному явищу, без сумніву виступатиме зовнішньо-організаційною
засадою протидії корупційним діянням у сфері функціонування органів
Державної фіскальної служби України. Зокрема, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми щодо
реалізації

засад

державної

антикорупційної

політики

в

Україні

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” від 29 квітня 2015 року № 265,
імплементація Закону України “Про Національне антикорупційне бюро
України” від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII дасть можливість сформувати
систему запобігання та протидії корупції [143]. При цьому, до компетенції Ради
національної безпеки і оборони України, відповідно до функцій, визначених
Конституцією України та відповідним законом, належить координування і
контроль за діяльністю органів виконавчої влади з протидії корупції,
забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з питань
національної безпеки і оборони [164].
Приймаючи до уваги наведені обставини, координаційний характер
діяльності Ради національної безпеки і оборони України дещо дисонує з
процесуальним незалежним статусом Національного антикорупційного бюро
України, основним завданням якого є протидія кримінальним корупційним
правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять
загрозу національній безпеці [153]. З огляду на вищенаведене, знаходить своє
відображення недосконалість законодавчої регламентації функцій, пов’язаних з
координацією діяльності органів державної влади, які безпосередньо або
опосередковано реалізують цільову політику щодо протидії корупції в
закладах, установах чи організацій сфери управління Державної фіскальної
служби України. Відтак, вважається за доцільне оптимізувати повноваження
Ради національної безпеки і оборони України, шляхом повної передачі
повноважень в частині координування діяльності органів виконавчої влади з
протидії

корупції

до

Національного

антикорупційного

бюро

України,

залишивши при цьому такі основні засади функціонування останнього як
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підконтрольність, а відтак і підзвітність, як основну форму державного
контролю за законністю прийнятих процесуальних рішень та повнотою
організації

досудового

розслідування

кримінальних

проваджень,

що

розглядаються.
Іншим аспектом зовнішньої організації протидії корупції в фіскальних
органах виступатиме державна інформаційна політика з цього приводу. Поряд
із наведеним, аналіз чинного законодавства в досліджуваній сфері вказує на
необхідність впровадження новітніх інформаційних технологій в ході реалізації
митних

процедур

фіскальними

органами

України,

зокрема

інтеграція

міжнародних стандартів щодо електронного розмитнення вантажів, що загалом
дозволить:
- зменшити статистичні показники завантаженості одного працівника
регіональної митниці Державної фіскальної служби України;
- збільшити оперативність опрацювання інформації, яка є обов’язковою
для провадження митного контролю за відповідним спрямуванням;
- унеможливити прояви корупційного характеру зі сторони працівників
відзначених територіальних фіскальних органів тощо.
Підсумовуючи проведене у даному підрозділі дослідження можемо
зробити висновок про те, що зовнішньо-організаційні засади реалізації протидії
корупції в органах Державної фіскальної служби України спрямовані на
забезпечення необхідного кола умов, які б дозволяли суб’єктам зазначеної
протидії ефективно та результативно взаємодіяти один із одним, а також з
представниками громадськості та міжнародної спільноти з питань запобігання
проявам корупції.

Висновки до Розділу 3
Визначено завдання організаційних засади протидії корупції в ДФС
України. До таких завдань віднесено: а) здійснення постійного моніторингу
фактичного стану речей щодо впровадження та реалізації дієвих заходів
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попередження, виявлення та протидії корупційним правопорушенням, що
знаходять своє відображення в сфері функціонування апарату, територіальних
органів, спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових закладів сфери
управління Державної фіскальної служби України; б) здійснення міжнародного
співробітництва з метою розробки цільової стратегії боротьби з корупцією у
вказаному секторі держави, акумулювання позитивного зарубіжного досвіду й
обміну важливою інформацією стосовно окремих категорій фінансових
операцій, предметом яких виступають грошові кошти, отримані незаконним
шляхом тощо, яке, в тому числі знаходить свій прояв в імплементації
міжнародних

зобов’язань

у

рамках

національного

законодавства;

в) інформаційно-аналітичне забезпеченні функціонування Єдиного державного
реєстру

осіб,

які

вчинили

корупційні

правопорушення;

г) здійснення

фінансового контролю по відношенню до посадових і службових осіб закладів,
установ чи установ, що перебувають у віданні Державної фіскальної служби
України з метою виявлення (спростування) розбіжностей між відомостями
вказаними останніми в деклараціях про майно, витрати та зобов’язання
фінансового характеру за звітні періоди й даними, які отримані у відповідь на
офіційні запити до суб’єктів банківської справи, Державної реєстраційної
служби

України,

її

територіальних

підрозділів

та

ін.;

д) проведення

антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, пропозицій
щодо вдосконалення норм чинного законодавства в сфері оподаткування,
адміністрування єдиних внесків, митного контролю з метою уникнення фактів
штучного впровадження на законодавчому рівні складних процедур надання
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (видача картки
платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб-платників податків, видача ліцензії на право роздрібної торгівлі,
тощо), що є передумовою до застосування схем корупційного характеру з
метою власного збагачення за рахунок платників.
У вузькому розумінні під організаційними засадами протидії корупції в
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органах Державної фіскальної служби України розуміти сукупність визначених
на нормативно-правовому рівні вимог та заходів організаційного характеру, дія
яких

направлена

на

забезпечення

цілеспрямованого,

послідовного

та

змістовного характеру підготовки та здійснення діяльності уповноважених
суб’єктів із протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України.
У широкому ж значенні вищенаведене поняття слід розуміти як сукупність
взаємопов’язаних дій спеціально уповноваженими суб’єктів, що спрямовані на
реалізацію заходів щодо попередження, виявлення, фіксації та боротьби з
фактами неправомірної латентної поведінки працівників фіскальних органів,
яка характеризується корисливим аспектом й комплексним характером, та
знаходить своє відображення в умовах специфічної сфери оподаткування,
адміністрування єдиних внесків і митного контролю.
До внутрішньо-організаційних засади протидії корупції в органах ДФС
України віднесено: а) здійснення заходів на впровадження наукової та науковотехнічної

діяльності

структурними

підрозділами

Державного

науково-

дослідного інституту митної справи сфери управління центрального органу
виконавчої влади – Державної фіскальної служби України через призму
протидії корупційним адміністративним та кримінальним правопорушенням у
сфері митного контролю, що включає в себе: 1) розробку штатного розпису і,
відповідно,

посадових

інструкцій

працівників

фіскальних

органів

з

урахуванням оптимізації та реструктуризації їх структурних підрозділів задля
застосування спрощеної системи митного контролю в світлі сучасних тенденцій
протидії корупції; 2) розробку алгоритму дій працівників підрозділів кадрового
апарату органів Державної фіскальної служби України щодо проведення
спільних тренінгів, кампаній чи форумів з метою покращення психологічного
клімату всередині трудового колективу, що є складовою частиною програми
“вдосконалення системи розвитку персоналу”; 3) розробку та втілення
правових механізмів залучення громадськості до контролю за діяльністю
фіскальних органів у секторі управління митною справою з метою виявлення та
боротьби з фактами порушень загальнообов’язкових правил поведінки, норм чи
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стандартів антикорупційного законодавства; 4) виокремлення сукупності
взаємопов’язаних заходів, які покликані виявляти та протидіяти негативному
явищу корупції всередині фіскальних органів; б) здійснення відбору кандидатів
на окремі посади в органах Державної фіскальної служби України, що
акумулює в собі найбільш вагомі заходи впливу на територіальні органи з
урахуванням вертикальної ієрархії в структурному наповненні вказаного
сектору державного механізму, з метою протидії виникненню латентних
корумпованих зв’язків з іншими відомствами, з цією метою необхідним є:
1) надання

згоди

законодавства

в

на

проходження

сфері

перевірки

очищення

влади;

2)

відповідно

до

складання

чинного

спеціальних

психологічних тестів, що частково визначають такі морально-психологічні
якості кандидата; 3) проходження співбесіди з провідними спеціалістами за
відповідним напрямом роботи (міжнародні зв’язки, кадрове забезпечення,
матеріально-технічне забезпечення, наукова діяльність, соціально-гуманітарна
робота тощо); 4) проходження практики в посаді з вивченням нормативноправових актів, що регламентують діяльність як органу загалом, так
структурного

підрозділу

зокрема;

внутрішніх

розпорядчих

документів;

функціональних обов’язків та посадових інструкцій; міжнародних документів у
вказаній

сфері

людської

діяльності

з

подальшим

складанням

звіту;

в) здійснення перепідготовки та (або) підвищення кваліфікації керівних кадрів і
працівників органів Державної фіскальної служби України, що допоможе:
оптимізувати

завантаженість

окремих

підрозділів;

зменшити

кількість

порушень положень законодавства в сфері протидії корупції; покращити
взаємодію

між

територіальними

органами

та

центральним

апаратом;

розширити коло кваліфікованих спеціалістів за окремими напрямами роботи;
підвищити

кадровий

потенціал

апарату,

територіальних

органів,

спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових закладів сфери
управління Державної фіскальної служби України; запровадити таку форму
правової допомоги населенню як надання “on-line” консультацій з приводу
роз’яснення окремих норм податкового та митного законодавства, заповнення
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звітної документації, термінів надання економічних показників діяльності
суб’єкта господарювання тощо; г) виконання плану заходів щодо реалізації
державної політики в даному напрямі.
Доведено, що внутрішньо-організаційні засади протидії корупції в
органах Державної фіскальної служби України являють собою цілісний
комплекс споріднених за сутнісною природою організаційних заходів, яким
притаманні наступні різнорідні форми прояву: а) можливість вільно отримувати
зведену інформацію, що акумульована у вигляді Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення; б) отримувати офіційну
інформацію в вигляді предметних довідок, виписок, витягів тощо з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;
в) направляти письмові запити й отримувати вичерпну інформацію про
майновий

стан

особи

правопорушника

у

вказаному

секторі

владних

повноважень з урахуванням відомостей відповідно до Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Під внутрішньо-організаційними засадами протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України запропоновано розуміти комплекс
заходів щодо протидії неправомірному отриманню вигоди працівниками
фіскальних органів, які регламентовані на законодавчому рівні та зосереджені в
розробці

науково

функціонування,

обґрунтованих
виокремленні

методичних

рекомендацій

адміністративно-правових

щодо

їх

основ

інформаційного забезпечення діяльності таких, залученні висококваліфікованих
спеціалістів вузького спрямування (в сфері митної та податкової справи),
реалізації державних цільових програм за вказаним напрямом тощо.
До

зовнішньо-організаційних

засад

віднесено:

а)

проведення

консультацій з громадськістю з питань протидії корупції в органах Державної
фіскальної служби України, такі консультації мають на меті: 1) аналіз норм
чинного законодавства та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в
частині

антикорупційної

діяльності

структурних

підрозділів Державної

фіскальної служби України (Головного управління власної безпеки, управління
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власної безпеки, відділи зонального контролю, тощо); 2) виявлення проблем
організаційного характеру в сфері адміністрування обов’язкових платежів та
оптимізації митного контролю, що виступають своєрідними приводами до
активізації корупційних схем у сфері діяльності органів Державної фіскальної
служби України всіх рівнів; 3) проведення громадської антикорупційної
експертизи різних проектів нормативно-правових актів, що розробляються
Державної

фіскальною

службою

України;

4)

перевірку

правильності

дотримання правомочними представниками апарату, територіальних органів,
спеціалізованих департаментів, навчальних і наукових закладів сфери
управління центрального органу виконавчої влади – Державної фіскальної
служби України норм права в сфері запобігання корупції; 5) впровадження
позитивного зарубіжного досвіду щодо боротьби з проявами корупції в органах
виконавчої влади, що передбачає розробку заходів і визначення термінів їх
вжиття структурними підрозділами Державної фіскальної служби України за
доктринами різних рівнів: загальнодержавні податки, загальнодержавні збори,
митні платежі, місцеві податки, місцеві збори; 6) заслуховування

звітності

офіційних представників органів Державної фіскальної служби України про
результати діяльності практичних підрозділів в частині запобігання та
виявлення проявів корупції, встановлення причин й умов, що сприяли
вчиненню посадовими особами фіскальних органів діянь корупційного
характеру, вжитих заходів щодо роз’яснення положень антикорупційного
законодавства, виконання Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017
роки тощо; б) міжнародне співробітництво в сфері протидії корупції в органах
Державної фіскальної служби України, що включає в себе обмін передовим
досвідом шляхом узагальнення інформації щодо стану злочинності на території
України у вигляді статистичних даних з урахуванням тенденцій за відповідні
звітні періоди, ознайомлення з матеріалами практичних рекомендацій і
теоретичних положень щодо протидії корупції чи іншим протиправним діянням
всередині

органів

Державної

фіскальної

служби

України,

окремими
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положеннями нормативно-правових актів усіх рівнів; в) реалізація державної
інформаційної політика з цього приводу.
З метою удосконалення зовнішньо-організаційних засад протидії корупції
в органах ДФС України запропоновано оптимізувати повноваження Ради
національної безпеки і оборони України, шляхом повної передачі повноважень
в частині координування діяльності органів виконавчої влади з протидії
корупції до Національного антикорупційного бюро України, залишивши при
цьому такі основні засади функціонування останнього як підконтрольність, а
відтак і підзвітність, як основну форму державного контролю за законністю
прийнятих процесуальних рішень та повнотою організації досудового
розслідування кримінальних проваджень, що розглядаються.
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ВИСНОВКИ
В дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукового завдання – визначення сутності та особливостей адміністративноправового регулювання протидії корупції в органах ДФС України, й
вироблення на цій основі відповідних пропозицій та рекомендацій щодо його
подальшого

вдосконалення.

На

підставі

проведеного

дослідження

сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на
досягнення поставленої мети. Основні з них такі:
Протидію корупції у діяльності ДФС України визначено як специфічний
різновид суспільної діяльності, змістом якої є розробка та реалізація комплексу
заходів

політико-правового,

соціально-економічного,

організаційно-

управлінського, культурно-виховного та іншого характеру, спрямованих на
виявлення й ліквідацію проявів корупції у діяльності структурних ланок ДФС
України всіх рівнів, усунення їх негативних наслідків та притягнення до
відповідної юридичної відповідальності винних у вчиненні корупційних дій
осіб, а також на встановлення та ліквідацію умов, обставин і факторів, що
прямо чи опосередковано сприяють розвитку корупції в системі ДФС України.
Доведено, що одним із факторів виникнення корупції в органах ДФС
України є відсутність законодавчої регламентації порядку надання різних
адміністративних послуг, що може проявлятися в недоліках процесуального
характеру зі сторони правомочних посадових осіб територіальних органів
сфери застосування норм податкового та митного законодавства. Такі недоліки
зосереджені в наступних формах суб’єктивного характеру: а) відстрочення
моменту офіційного звернення фізичної чи юридичної особи до центрів
обслуговування платників з метою отримання адміністративної послуги; б)
неправильному роз’яснені адміністративної процедури надання різних послуг;
в) залучення додаткових інстанцій – представників органів державної влади в
частині надання різного роду інформації в предметній формі (письмовому
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вигляді) тощо.
З метою усунення причин та факторів, що породжують корупцію і
сприяють її розвитку в діяльності ДФС України запропоновано такі правові та
організаційні

кроки

(заходи):

1)

правові:

а)

завершення

розпочатої

адміністративної реформи як передумова завершення процесу розмежування
функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та
контрольно-наглядових (інспекційних) функцій, зокрема ДФС України; б)
зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації
економіки шляхом зменшення податкового тиску на підприємців; в)
забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування шляхом оптимізації співвідношення рівня базової (фіксованої)
заробітної плати (посадового окладу) залежно від складності роботи і рівня
відповідальності за конкретною посадою та додаткової заробітної плати
(премій, надбавок), яка встановлюється на правовому рівні; г) удосконалення
антикорупційної експертизи шляхом визначення відповідального органу
(посадових осіб), які б несли юридичну відповідальність за належне проведення
антикорупційної експертизи за умови високого рівня оплати праці; 2)
організаційні: а) покращення роботи стосовно підбору персоналу; б)
покращення соціально-правового захисту персоналу; в) підвищення до
належного рівня матеріального забезпечення персоналу; г) розробка системи
стимулів для персоналу на фоні профілактичної роботи серед працівників
ДФСУ.
Суб’єктів протидії корупції в органах ДФС України запропоновано
систематизувати за такими критеріями: 1) у залежності від функціонального
призначення: а) такі, що провадять наукову та науково-дослідну діяльність; б)
такі, що провадять юрисдикційну діяльність; в) такі, що надають правову
допомогу

(методичні

рекомендації,

роз’яснення

норм

законодавства,

консультації) працівникам суб’єктів податкової та митної справи; г) такі, що
організовують процес досудового розслідування в кримінальних провадженнях
щодо злочинів, пов’язаних з корупцією в органах ДФС України; д) такі, що
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здійснюють

громадський

контроль

за

діяльність

суб’єктів

надання

адміністративних послуг у вказаному секторі держави; 2) за організаційноправовою формою: а) органи державної влади (в т.ч. постійні чи тимчасові
дорадчі органи); б) громадські організації; в) громадські спілки; 3) у залежності
від особливостей застосування правового механізму протидії корупції в
фіскальних органах: а) суб’єкти прямого застосування важелів впливу на
відзначене негативне явище; б) суб’єкти, які сприяють вжиттю заходів
реагування за вказаним напрямом; в) суб’єкти – координатори.
До

загально-правових

принципів

протидії

корупції

у

діяльності

досліджуваного органу віднесено принципи: а) верховенства права; б)
законності; в) системності; г) комплексності; д) об’єктивності; є) практичної
спрямованості та радикальності заходів; ж) наукової обґрунтованості. До
галузевих принципів протидії корупції у діяльності ДФСУ віднесено такі: а)
пріоритетності запобіжних заходів; б) невідворотності відповідальності
працівників ДФС України за вчинення корупційних правопорушень; в) участі
громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції у діяльності ДФС
України; г) відшкодування збитків, шкоди, завданої працівником ДФС України
у результаті вчинення корупційного правопорушення.
До форм протидії корупції в діяльності ДФС України віднесено наступні:
а) здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення
корупційних діянь як з боку спеціально уповноважених правоохоронних
органів, так і з боку громадськості; б) видання та реалізація положень ключових
нормативно-правових

актів

досліджуваної

проблематики;

в)

звернення

громадян до компетентних органів державної влади шляхом подання заяв та
скарг; г) висвітлення діяльності органів ДФС України у засобах масової
інформації; ґ) активне залучення до участі в управлінні суспільними справами,
що належать до компетенції ДФС України, інститутів громадянського
суспільства.
Обґрунтовано, що у процесі протидії корупції у ДФС України можуть
бути застосовані наступні методи протидії: імперативний (централізований,
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наказовий),

побудований

на

засадах

типу

влади-підпорядкування,

на

відносинах субординації суб’єктів та об’єктів. Саме в межах імперативного
методу реалізується державний та адміністративний примус; диспозитивний,
що передбачає рівність сторін взаємовідносин, він, як правило, пов’язаний із
використанням засобів і способів переконання. Реалізація даного методу
відбувається, переважно, у контексті взаємодії суб’єктів протидії корупції між
собою та з представниками громадськості. Означені метод протидії не
виключають застосування інших методів, зокрема: фінансово-економічних,
соціально-психологічних, культурно-інформаційних тощо.
Під організаційними засадами протидії корупції в органах ДФС України
запропоновано розуміти цільове об’єднання методів і способів попередження,
виявлення, фіксації та боротьби з фактами неправомірної латентної поведінки
працівників фіскальних органів, яка характеризується корисливим аспектом й
комплексним

характером,

та

знаходить

своє

відображення

в

умовах

специфічної сфери оподаткування, адміністрування єдиних внесків і митного
контролю.
До внутрішньо-організаційних засад протидії корупції віднесено такі, як
а) організація виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, спрямованих на розробку цільових заходів протидії корупції у системі
органів ДФС України; б) реалізація дієвої кадрової політики в органах ДФС
України, оптимізація штатного розпису та підготовка (перепідготовка)
висококваліфікованих спеціалістів вузького спрямування; в) інформаційноаналітичне та обліково-реєстраційне забезпечення протидії корупції в органах
ДФС України; г) виконання керівним складом органів ДФС України владних
повноважень, щодо виконання плану заходів з реалізації державної політики в
сфері протидії корупції в органах ДФС України.
Виокремлено наступні зовнішньо-організаційні засади протидії корупції в
органах ДФС України: а) проведення консультацій з громадськістю з питань
перешкоджання

неправомірному

отриманню

вигоди

посадовими

та

службовими особами фіскальних органів; б) координація залучення людських
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ресурсів та використання новітніх технологій (зокрема інформаційних у митних
процедурах),

технічних

засобів

і

вжиття

практичних

заходів

щодо

попередження та боротьби з негативними явищами корупційного характеру
всередині системи фіскальних органів; в) міжнародне співробітництво
вітчизняних суб’єктів протидії корупції в органах ДФС України з відомчими
організаціями чи службами іноземних країн.
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