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ВСТУП 

Актуальність теми. Вирішення завдань щодо запобігання та протидії 

корупції на різних рівнях і в різних сферах функціонування органів 

державної та місцевої влади є однією з найбільш актуальних соціальних 

проблем сучасності для багатьох країн світу, і в першу чергу України. Відтак, 

питання, пов’язані з корупцією та визначенням шляхів її подолання, 

привертають все більшу стурбованість і увагу не лише теоретиків-

дослідників та практиків, насамперед працівників новостворених 

антикорупційних державних органів, а також громадськості і зацікавлених 

міжнародних інституцій. 

На теперішній час для Української держави надзвичайно важливим є 

наближення національного антикорупційного (зокрема адміністративного) 

законодавства до стандартів. Враховуючи рекомендації європейських 

партнерів, Україна вже прийняла пакет законодавчих актів, що визначають 

антикорупційну політику держави, запроваджують нові органи, 

уповноважені запобігати і протидіяти корупції. Відповідно внесені зміни до 

матеріального і процесуального адміністративного законодавства та інших 

галузей права. 

Серед ключових напрямів антикорупційної політики є виявлення 

корупційних ризиків, що можуть виникати в діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування, вироблення механізмів усунення таких 

ризиків та уникнення їх в подальшому. При впровадженні зазначених 

механізмів у національне законодавство та правозастосовну практику 

доцільно враховувати відповідний зарубіжний досвід і практику реалізації 

антикорупційних програм та механізмів запобігання корупційним проявам у 

державах з низьким рівнем корупції.  

Вирішення поставлених завдань вимагає комплексного наукового 

дослідження питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції як 

негативного соціального явища, шляхів удосконалення правових механізмів, 

форм та методів адміністративно-управлінської діяльності, завдань та 



 

4 
 

повноважень компетентних державних органів і органів місцевого 

самоврядування. 

Дослідженню проблем, пов’язаних з корупцією, виникненням 

корупційних ризиків та напрацюванням механізму запобігання і протидії 

цьому явищу, приділяли увагу чимало вітчизняних науковців. Результати 

висвітлені у багатьох публікаціях таких авторів, як: В. Авер’янов, 

О. Андрійко, Л. Багрій-Шахматов, О. Банчук, І. Беззуб, Л. Біла-Телуньова; В. 

Білоус; Ю. Битяк, Н.Берлач, О. Бородіна, В. Волковинська, В.Горощук; 

Є.Додін; Е. Дмитренко, О. Захарчук, А. Зелінський, Н.Нижнік; О. Кальман, 

Н.Онищенко; В.Олефір; М. Камлик, Р.Калюжний; Т.Коломоєць; А.Комзюк; 

В.Колпаков; С.Константінов; І. Коліушко, І. Корж, Т. Кравченко, 

О.Кузьменко; Р.Мельник; О.Миколенко; І. Мазур, М. Маринюк, О. Новіков, 

Т.Плугатар; О. Проневич, О. Прохоренко, П.Рабінович; С. Рогульський, 

М. Руденко, Т. Серьогіна, В.Сокуренко; А. Сиротін, Н. Сорокіна, О. Терещук, 

М. Тихомиров, В. Трепак, М. Хавронюк, В.Шкарупа, Х. Ярмакі та ін.  

Серед зарубіжних учених, які досліджували різні аспекти корупції 

виділяються: П. Ван Дюйн, Д. Поуп, Е. Генкінс, Д. Кауфман, Д. Хелман, 

С. Пуффер, В. Кудрявцева, А. Кірпічніков, М. Костенніков та інші. 

Варто також зазначити, що окремі проблемні питання у сфері 

запобігання та протидії корупції були предметом дослідження у багатьох 

галузях права. Зокрема, з позицій: кримінального права – М. Мельник 

(«Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції» 

(2002 р.)), О. Бусол (дисертація на тему «Протидія корупційній злочинності в 

Україні у контексті сучасної антикорупційної стратегії» (2015 р.)); 

адміністративного права (С. Рогульский «Адміністративно-правові заходи 

боротьби з корупцією» (2005 р.), С. Серьогін «Механізми попередження та 

протидії корупції в органах публічної влади України» (2010 р.), І. Яцків 

«Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні» (2011 р.), 

О. Захарчук «Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у 

боротьбі з корупційними правопорушеннями в Україні: адміністративно-



 

5 
 

правовий аспект» (2012 р.), А. Яфонкін «Адміністративно-правові заходи 

боротьби з корупцією серед державних службовців в Україні» (2013 р.), 

О. Шемякін «Протидія і запобігання корупційним злочинам у сфері 

службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг» (2013 р.), Я. Пилип «Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері запобігання і протидії корупції» (2016 р.) та багато інших 

науковців). 

Разом з тим, зазначені наукові роботи оминали поглиблене 

дослідження адміністративно-правових заходів запобігання та протидії 

корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування в Україні. 

Також аналіз наукової літератури з обраної проблематики свідчить, що деякі 

питання адміністративно-правового регулювання запобігання і протидії 

корупції потребують нових наукових підходів для їх вдосконалення і 

покращення. Дотепер наука не надала чіткої відповіді на певні ключові 

питання застосування адміністративно-правових заходів запобігання і 

протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування 

вже після модернізації  та при здійснювані реформ в сферах права та 

управління. 

Наведене визначає дослідження проблем запобігання і протидії 

корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні 

на сучасному етапі розвитку держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано з урахуванням засад, визначених 

Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки (затверджена Законом 

України від 14.10.2014 р. № 1699-VII «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–

2017 роки»), Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р). 
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Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи 

кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (державний 

реєстраційний номер 0111U003651). Тема затверджена Вченою радою 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

26.12.2014 р., протокол № 6. 

Мета і завдання дослідження.  

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного 

законодавства України, наукових досягнень, вивчення досвіду зарубіжних 

країн у сфері запобігання і протидії корупції та узагальнення вітчизняної 

антикорупційної практики здійснити дослідження теоретичних засад та стану 

правового регулювання питань застосування адміністративних заходів 

запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в Україні і на цій основі сформулювати відповідні 

пропозиції щодо удосконалення національного законодавства. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

 дослідити поняття та правову природу корупції;  

 проаналізувати сутність, види і визначити причини виникнення 

корупції; 

 охарактеризувати сучасний стан запобігання і протидії корупції в 

Україні; 

 проаналізувати норми законодавства, зокрема адміністративного, 

що регламентують діяльність Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

 вивчити специфіку діяльності Національного антикорупційного 

бюро України; 

 визначити особливості діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України; 
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 узагальнити систему адміністративно-правових заходів 

запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади; 

 дослідити зміст, особливості та сутність адміністративно-

правових заходів запобігання і протидії корупції в органах 

місцевого самоврядування в Україні; 

 проаналізувати досвід зарубіжних країн у застосуванні 

антикорупційних механізмів адміністративно правової протидії 

корупції та визначити можливість їх запровадження в Україні; 

 надати пропозиції та рекомендації щодо правового регулювання 

адміністративно-правових заходів запобігання та протидії 

корупції в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Об’єкт дослідження – суспільно-правові відносини, які виникають у 

сфері запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування. 

Предмет дослідження – теорія та практика застосування 

адміністративно-правових заходів запобігання і протидії корупції в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Методи дослідження. Відповідно до обраних мети і завдань 

дослідження в роботі використано сукупність дослідницьких методів 

сучасної правової науки та гносеології. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія 

пізнання соціальних та правових явищ, а також наукові принципи й 

положення, розроблені спеціалістами в галузі адміністративного права та 

профілактики адмніністративних правопорушень. 

Застосування методу структурно-функціонального аналізу дало змогу 

сформувати бачення корупції як багатоаспектного, системного явища, що 

має різноманітні прояви; визначити її закономірності й тенденції розвитку, 

вплив на різні соціальні процеси. Аналіз стану корупції та антикорупційної 

діяльності в Україні сприяв виявленню недоліків антикорупційного 
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законодавства, практики його застосовування та виробленню пропозицій 

щодо їх удосконалення (підрозділи 1.1, 1.2). Історико-правовий метод 

використано для розкриття генезису корупції, законодавчих та інших 

державних засобів її подолання, а також реалізації у дослідженні положень 

адміністративного права (підрозділи 1.1, 1.2). Діалектичний метод 

застосовано під час аналізу поняття «корупція» (підрозділ 1.1). Порівняльно-

правовий метод визначив зміст вивчення антикорупційного законодавства 

зарубіжних країн, міжнародних антикорупційних стандартів (підрозділ 3.3).  

Метод експертних оцінок дозволив сформулювати висновки щодо 

заходів запобігання і протидії корупції в Україні (розділ 2, підрозділи 1.3, 

3.3). Застосовано також методи статистичного аналізу, соціологічний 

(анкетування; інтерв’ювання, спостереження; вивчення документів). 

Анкетування використовувалося для дослідження відношення населення до 

хабарництва, опитування українських підприємців щодо поширення корупції 

в українському бізнесі, а також працівників органів виконавчої влади щодо 

корупційних проявів під час працевлаштування (підрозділи 1.3, 3.1). 

Інтерв’ювання проводилось серед керівників, заступників керівників органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суддів, працівників 

правоохоронних органів, адвокатів, вчених-правознавців, активістів 

неурядових організацій, журналістів (розділ 2). 

Метод спостереження використовувався через безпосереднє 

сприйняття соціальних процесів, пов’язаних з корупцією, які відбуваються в 

суспільстві під час проходження дисертантом практики в органах місцевого 

самоврядування, органах прокуратури, а також практики і стажування в 

судових органах (підрозділи 1.2, 3.1, 3.2). Вивчення документів, повідомлень 

засобів масової інформації, громадських організацій, зокрема Transparency 

International, а також звітів Міністерства внутрішніх справ, Національної 

поліції, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури як джерел інформації, що дозволило визначити 

основні напрями та окреслити проблеми запобігання і протидії корупційній 
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діяльності адміністративно-правовими заходами в сучасний період (розділ 2, 

підрозділ 3.3).  

Емпіричну основу становлять результати проведеного дисертантом 

анкетування  510 респондентів: 340 громадян України, різних соціальних 

груп і професій, щодо з’ясування відношення населення до корупції; 

85 підприємців Київської області щодо рівня поширення корупції в 

українському бізнесі. В якості експертів опитані також групи державних 

службовців – посадовців стосовно їхнього ставлення до корупції, 

ефективності методів запобігання та протидії корупції в органах виконавчої 

влади і місцевого самоврядування (45 опитаних); працівники центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 

заходів запобігання і протидії корупційним ризикам, що виникають або 

можуть виникати в процесі їх службової діяльності (70 опитаних). 

Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції 

і законів України, підзаконних нормативно-правових актах Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших 

державних органів з питань запобігання і протидії корупції, враховуючи 

міжнародно-правові чинники у сфері запобігання і протидії корупції. У 

процесі підготовки дисертації, поряд із роботами з адміністративного права, 

використовувались філософська, соціологічна, кримінально-правова, 

кримінально-процесуальна та інша наукова література, узагальнена думка 

практиків за темою дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в межах 

дисертаційної роботи комплексно досліджено питання адміністративно-

правових заходів запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади 

та органах місцевого самоврядування на сучасному етапі розбудови 

Української держави, окреслено проблеми, що виникають у цій сфері, та 

сформульовано відповідні наукові положення і рекомендації для їх 

вирішення. Зокрема: 

вперше: 
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– обґрунтовано необхідність надати право профільним громадським 

організаціям, статутною діяльністю яких віднесені питання запобігання і 

протидії корупції, делегувати представників до складу громадських рад при 

Національному агентстві з питань запобігання корупції в Україні та 

Національному антикорупційному бюро України;  

– доведено доцільність виокремлення в структурі Національного 

антикорупційного бюро України (його управліннях на місцях) підрозділів 

(груп фахівців) з функціями перевірки інформації, що подається 

викривачами, забезпечення захисту їх конфіденційності і (за певних умов) 

анонімності; 

– надання детективам Національного антикорупційного бюро України 

права приймати рішення про застосування заходів безпеки до викривачів та 

інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з антикорупційними 

розслідуваннями;  

– встановлення адміністративної відповідальності за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних заходів 

щодо викривача корупції, що порушують його права і законні інтереси, 

зокрема його трудові права (незаконні звільнення з роботи, зміна істотних 

умов праці, порушення права на відпочинок тощо), вчинене з особистих 

мотивів чи у зв’язку з його або члена його сім’ї діяльністю, пов’язаною з 

викриттям корупції, чи у зв’язку зі сприянням або наданням допомоги у такій 

діяльності компетентним органам; 

– аргументована необхідність збільшення кількості депутатів місцевих 

рад з метою посилення демократичності, прозорості та водночас зменшення 

корупційних ризиків і рівня корпоративності під час прийняття рішень 

органами місцевого самоврядування як колегіальними органами, а також 

коригування законодавчих вимог до загального складу (кількості депутатів) 

районних і обласних рад, спрямоване гарантувати рівне представництво 
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інтересів відповідно територіальних громад у складі районної ради, районів – 

у складі обласної ради. Серед іншого пропонується, що окрім депутатів, 

обраних на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування, до складу районної ради мають входити сільські, 

селищні, міські голови, а до обласної ради – очільники районних рад області 

як головні посадові особи територіальної громади, району, які, маючи 

безпосередню зацікавленість у добробуті жителів конкретної територіальної 

громади чи району, володіючи повним уявленням про заходи, які потрібно 

здійснити для вирішення найбільш актуальних і гострих на даний час 

проблем громади, району, братимуть участь у прийнятті районною чи 

обласною радою рішень з урахуванням потреб саме тієї громади чи району, 

яку він представляє. Такі законодавчі новації дозволять знизити ризики 

корумпованості у діяльності органів місцевого самоврядування; 

удосконалено: 

– теоретичні підходи до розгляду явища корупції не лише в трьох 

відомих аспектах (політичному, соціально-економічному та правовому), а й у 

психологічному; 

– пропозиції щодо вимог до кандидатури особи, яка може бути 

призначена на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (стаття 27 Закону України «Про прокуратуру»); 

– бачення адміністративно-правового механізму та системи обов’язків 

посадових і службових осіб щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів; 

– визначення корупційних ризиків під час прийому на роботу в органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, запропоновано шляхи 

запобігання і протидії їх виникненню; 

дістало подальшого розвитку: 

– положення про спрощення процедури реєстрації громадських 

організацій антикорупційного спрямування та необхідність передбачення в 

державному бюджеті України фінансової підтримки таким організаціям, а 
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також про доцільність розширення засобів антикорупційного впливу 

зазначених організацій на органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування;  

– дослідження методів протидії корупції у найменш корумпованих 

країнах світу за версією Transparency International, з виокремленням 

пропозицій щодо адміністративних заходів протидії корупції, які можуть 

бути запроваджені в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції 

спрямовані на подальше вдосконалення національного антикорупційного 

законодавства і практики його застосування, а також на розвиток науки 

адміністративного права і процесу, підвищення рівня професійної підготовки 

спеціалістів юридичного профілю, які можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення антикорупційної політики в Україні» з відповідними 

супровідними документами до нього (викладено в порівняльній 

таблиці, пояснювальній записці); 

– науково-дослідній роботі – при подальшому науковому дослідженні 

проблем адміністративно-правових заходів запобігання і протидії 

корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у наукову 

діяльність Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 

12.10.2016 р.); 

– практичній діяльності – компетентними органами під час 

застосування адміністративно-правових заходів і реагуванні на 

корупційні правопорушення, вчинені в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; 
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– навчальному процесі – використання результатів дисертаційного 

дослідження під час викладання адміністративного права та 

адміністративного процесу у Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини «Україна», при розробці навчально-методичних 

матеріалів для студентів юридичних вишів, у тому числі 

адміністративно-правової і управлінської спеціалізації, (Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний 

процес Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» від 12.10.2016 р.). 

Наведені в дисертації пропозиції щодо застосування адміністративно-

правових заходів запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади і 

місцевого самоврядування в Україні можуть бути використані й для 

покращення роботи інших органів державної влади, не обмежуючись сферою 

виконавчої влади. 

Апробація результатів дисертації. Дослідження виконано й 

обговорено на кафедрі конституційного, адміністративного права та 

соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

Теоретичні положення та рекомендації практичного характеру, викладені в 

дисертаційному дослідженні, оприлюднені дисертантом на таких 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: «Pravna 

veda a prax v tretom tisicroci» (Kosice, Slovenska republika, Februar, 2015); 

«Perspective trends in scientific research – 2015» (Bratislava, Slovak Republic, 

17-22 October, 2015); «Economics, management, law: problems and prospects» 

(United Kingdom, 2015); «Розвиток правової системи України в умовах 

сьогодення» (Харків, травень 2016); «Юридичні науки: проблеми та 

перспективи» (Запоріжжя, червень 2016); «Становлення громадянського 

суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя» (Дніпро, травень 

2016); «Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного 

становлення громадянського суспільства в Україні» (Харків, червень 2016); 
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«Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав і основоположних 

свобод людини і громадянина» (Запоріжжя, червень 2016). 

Публікації. Основні теоретичні положення і практичні рекомендації 

дисертаційного дослідження відображені у шести наукових статтях, які 

опубліковано у фахових виданнях, затверджених МОН України, в тому числі 

одна наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, та у восьми тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Мета дисертації визначила структуру і зміст 

дисертації, що складається із вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (165 найменувань на 19 сторінках) та 

десяти додатків (41 стор.). Повний обсяг дисертацій - 242 стор., з них 

основний текст – 179 стор.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ СУТНОСТІ КОРУПЦІЇ 

1.1 Поняття та правова природа корупції 

Корупція в сучасних умовах є однією із основних загроз економічній 

безпеці України.  

На міжнародному рівні Україна має репутацію країни з надзвичайно 

високим рівнем корумпованості населення. Корупція є негативним 

соціальним явищем, джерелом економічних, політичних і соціальних ризиків 

для українського народу. Дане явище проявляється у падінні престижу і 

авторитету влади, руйнуванні моральних основ суспільства. 

Аналіз використання терміна «корупція» у вітчизняній літературі 

свідчить, що вченими висловлюється надзвичайно широке розмаїття думок 

щодо розуміння суті цього явища. При цьому інколи висловлюються 

загальні, нечіткі формулювання, які, іноді, виключають одне одного.  

Для дослідження правової природи корупції, необхідно насамперед 

з’ясувати походження самого терміна «корупція». Загальною є думка про те, 

що цей термін походить від сполучення латинських слів «correi» (кілька 

учасників зобов’язальних відносин з приводу одного предмета) і «rumpere» 

(ламати, пошкоджувати, порушувати, скасовувати). У результаті утворився 

самостійний термін «corrumpere», який передбачає участь у діяльності 

кількох осіб, метою яких є «гальмування» нормального ходу судового 

процесу або процесу управління справами суспільства. Корумпованість 

(латин. сorrumpere) означає підкуповування кого-небудь грошима або 

іншими матеріальними благами [1; с. 163]. 

Іноді цей термін також пов’язують з латинським словом, але вже дещо 

іншим – «corruptio», яке тлумачать як «підкуп, продажність громадських і 

політичних діячів, посадових осіб». Окрім підкупу і продажності, 

енциклопедичні словники тлумачать латинське слово corruptio ще й як 

псування і розбещування [2; с. 533]. 

Тлумачення сутності поняття «корупція» необхідно розпочати з 

розгляду цього терміна у тлумачних та енциклопедичних словниках. Так, 
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Великий тлумачний словник сучасної української мови подає кілька 

визначень поняття «корупція», а саме: 

  корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, спрямована на протиправне використання наданих їм 

повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших 

переваг; 

 корупція – це пряме використання посадовою особою свого 

службового становища з метою особистого збагачення; 

 корупція – підкупність, продажність урядовців і громадських 

діячів [3; с. 457]. 

У словнику іншомовних слів зазначено, що корупція (від латин. corruptio 

– означає – підкуп), це підкуп хабарами, продажність серед державних, 

політичних і громадських діячів, а також урядовців і службовців державного 

апарату [4; с. 301]. 

 Юридичний словник Г. Блека визначає корупцію як: «діяння, що 

вчиняється з наміром надати деякі переваги, які несумісні з офіційними 

обов’язками посадової особи і правами інших осіб; діяння посадової особи, 

яка неправомірно використовує своє становище чи статус для одержання 

будь-якої переваги для себе або іншої особи в цілях, які протирічать 

обов’язкам і правам інших осіб» [5]. 

 Варто зазначити, що більшість енциклопедій і словників радянської 

епохи, які тлумачать термін «корупція», акцентують увагу на тому, що явище 

корупції характерне і притаманне буржуазній державі та суспільству, в якому 

відбувається експлуатація людини людиною, державний апарат 

підпорядковується монополіям, і для цього закладені умови у самій 

економічній і політичній системі капіталістичного суспільства.  

У Енциклопедичному словнику того часу корупцію визначено як 

процес прямого використання посадовою особою прав, пов’язаних з її 

посадою, з метою особистого збагачення [6; с. 635].  
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У Великій радянській енциклопедії, корупція тлумачиться лише як 

злочин, який виявляється в безпосередньому використанні посадовою 

особою прав, наданих їй відповідно до посади, з метою збагачення [7; с. 523]. 

У Юридичному словнику часів адміністративно-командної системи поняття 

корупції просто не подано. Такий термін не застосовувався й у правовій 

практиці. Не було такої статті ані у Кримінальному кодексі Української 

РСР [8; с. 111], ані у Кодексі про адміністративні правопорушення 

Української РСР [9; с. 101]. Поняття корупції у радянські часи асоціювалося 

із поняттям хабарництва, розглядалося як злочин, що полягає в одержанні 

службовою особою особисто або через посередників матеріальних цінностей 

або будь-якого іншого майна чи майнових вигод за виконання або 

невиконання в інтересах того, хто дає хабар, будь-якої дії, яку службова 

особа повинна була або могла вчинити, використовуючи своє службове 

становище [10; с. 376]. 

Т. Гоббс у своєму «Левіафані» зазначає: «Корупція є коренем, з якого 

випливає в усі часи і за всяких спокус презирство до всіх законів» [11].  

«Корупція – це своєрідна міра, яка демонструє, наскільки правляча 

еліта готова служити суспільним інтересам, а не своїм власним чи своєї сім’ї, 

друзів» [12]. 

Будь-яка держава контролює розподіл матеріальних привілеїв та пільг і 

визначає розмір податкового обов’язку. Розподілом привілеїв і пільг зазвичай 

займаються державні чиновники, які мають право діяти на власний розсуд. У 

приватних осіб і компаній, які прагнуть отримати режим найбільшого 

сприяння, може виникнути бажання купити такий режим. Плата за 

отримання матеріальної вигоди і є випадком корупції [13] 

На думку В.І. Попова, корупція виражається у трьох аспектах:  

 політичному; 

 соціально-економічному; 

 правовому [14; с. 56]. 
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Дослідження корупції у різних країнах світу показують, що саме 

політичний аспект корупції виражається у позбавленні апарату державної 

влади проводити належну державну політику. Тоді положення громадянина 

залежить не від законодавчих актів, які регламентують державні та суспільні 

відносини, а саме від свавілля корумпованого чиновника. 

 Тихомиров М.Ю. пропонує розглядати корупцію як злочинну 

діяльність у сфері політики чи державного управління, використання 

посадовими особами наданих їм прав та владних повноважень з метою 

особистого збагачення. На його думку найбільш типовими проявами корупції 

є такі дії:  

- підкуп чиновників і громадсько-політичних діячів; 

- хабарництво за законне чи незаконне надання благ чи переваг; 

- протекціонізм – висування працівників за ознаками родинності, земляцтва, 

особистої відданості та приятельських стосунків [15; с. 215]. 

 Прохоренко О.Я. визначає корупцію як зловживання державною 

владою з метою особистої вигоди, як систему відносин, що допомагає 

власникам капіталу купувати все – пільги, вплив, закони, заступництво 

законодавчої, виконавчої та судової влади [16; с. 16]. 

 Рогульський С.С. пропонує правовий термін «корупція» визначити як 

незаконне прийняття майнових та немайнових благ і переваг особами, 

уповноваженими на виконання державних функцій, або особами, які 

відповідно до закону прирівнюються до них, з використання свого правового 

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

шляхом незаконного надання їм фізичними та уповноваженими 

представниками юридичних осіб цих благ, послуг та переваг з метою 

отримання від осіб, уповноважених на виконання державних функцій, або 

осіб, що прирівнюються до них, певних привілеїв [17; с. 10]. 

На думку Л. Багрій-Шахматова, корупція – це явище, яке вразило 

апарат державної влади й управління, пов’язане з його розладом, коли 

представники апарату незаконно використовують своє службове положення в 
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корисливих цілях, для особистого збагачення всупереч інтересам 

служби [18; с. 23]. 

Ті прихильники політичного аспекту трактування поняття корупції, які 

визначають останню як зловживання державною владою, посадою та 

службовим становищем з метою отримання матеріальної або нематеріальної 

вигоди, вважають, що саме злочинність у політичній сфері призводить до: 

зниження довіри населення до влади, до процедури її формування; а також 

спостерігається відчуження влади від громадських інститутів та значення 

права та закону у регулюванні суспільних відносин [19; с. 73]. 

І. Корж вважає, що політична корупція – це особлива форма боротьби 

за владу, в якій перемагають не політичні інтереси суспільства, а 

багатомільйонні хабарі. Політична корупція дає змогу конвертувати владу в 

капітал, а капітал – знову у владу [20; с. 56]. 

Крім того, варто взяти до уваги думку іноземних науковців, які 

займаються дослідженням проблем корупції та боротьби з нею, в тому числі 

політичної корупції. Вони вважають, що корупція має розглядатися як 

нечесність дій під час прийняття рішення, при чому винагорода, як основна 

ознака корупції, може бути реально даною або обіцяною. 

Так, професор доктор Петрус С. Ван Дюйн визначив корупцію як 

нечесність в процесі прийняття рішення, при якому особа, що приймає 

рішення (в приватній корпорації чи на публічній службі) погоджується 

відхилитися від встановлених вимог, якими вона повинна керуватися при 

прийнятті рішення, в обмін на винагороду, чи на обіцянку 

винагороди [21; с. 23]. 

При цьому автор зазначає, що корупційні діяння потрібно відрізняти 

від інших злочинів, пов’язаних з корупцією, таких як шахрайство, розтрати, 

зловживання владою для особистого збагачення або збагачення певної 

організації. Технічно корупція може бути пов’язана із шахрайством, однак, 

це залежить від  правової системи. Так само розкрадання державного майна, 

може не бути корупцією [22; с. 1]. 
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Доктор Д. Поуп визначає корупцію як “певний спосіб діяльності 

державних чиновників, політичних і громадських службовців, за якого вони 

нечесно і незаконно збагачують себе або своїх прибічників шляхом 

зловживання громадською владою, їм дорученою” [22; с. 1]. 

Отже, такими діями завдається як матеріальна, так і моральна шкода 

державному устрою, репутації політичної влади, а також престижу країни на 

міжнародній арені. 

Досліджуючи поняття корупції як явища з економічним підґрунтям, 

І. Мазур зазначає, що корупція в широкому розумінні – це складне соціально-

економічне явище, що виникає у процесі реалізації тіньових економічних 

відносин між посадовими особами та іншими суб’єктами з метою 

задоволення особистих інтересів через комерціалізацію суспільних благ і 

цінностей, тоді коли корупція у вузькому розумінні – це комерціалізація 

посадовими особами своїх функціональних обов’язків [23; с. 36]. 

Дослідники економічного аспекту поняття корупції вважають, що як 

функція управління, корупція має соціальне забарвлення, а за своєю сутністю 

є економічною категорією [24; с. 14]. 

У визначенні поняття корупції Е. Генкіса переважає економічна 

категорія у поєднанні з владно-розпорядчою функцією діяльності посадової 

особи. Він вважає, що корупція – це дія, в ході якої державний службовець 

або інша особа, що відповідає за розподіл державних багатств або надання 

послуг, порушує правила розподілу цих багатств або надання соціальних 

послуг, тобто саме ті правила, за дотримання яких він (чи вона) 

відповідальний, і робить це на користь клієнта, від якого отримує винагороду 

за такі порушення [25; с. 216]. 

Професор Кузнєцова Н.В. пропонує розглядати корупцію не тільки як 

правове, а й як соціальне, економічне та моральне явище, яке завдає шкоди 

нормальному функціонуванню моральних та правових відносин у суспільстві 

та державі [26; с. 32]. Схожої думки дотримується Мельник М.І., який 

вважає, що корупція – це багатоаспектне соціально-економічне, політичне, 
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правове та моральне явище, що складається з цілого комплексу 

протиправних дій і неетичних вчинків. Корупція – є не стільки юридичною, 

скільки соціальною та економічною проблемою. Як правова категорія 

корупція – збірне правове поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних 

правопорушень” [27; с. 76]. 

На жаль, в Україні різні форми підприємств, установ та організацій 

формувалися на основі перерозподілу доходів та державної власності, а не 

внаслідок підприємницької активності і збільшення вироблення соціального 

продукту. До того ж держава весь цей час не вживала ніяких серйозних та 

ефективних заходів щодо стимулювання процесу виробництва та 

підприємництва. Тому весь порядок створення, реєстрації, оподаткування 

суб’єктів господарської діяльності підштовхує підприємців до різного роду 

спекуляцій та вишукування шляхів обходу законів чи порушення їх, 

прикриваючись широкими повноваженнями державних службовців, в тому 

числі постійної протекції. Також, важливим недоліком даної системи є 

допуск до економічних важелів управління кримінальних елементів. Саме 

корумповані державні службовці, які підтримують у своїй діяльності 

економічних злочинців допускають здійснення злочинів, таких як: 

 незаконне використання бюджетних коштів; 

 легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом; 

 вивезення матеріальних цінностей за кордон; 

 незаконна приватизація державного, комунального майна; 

 різного роду афер з цінними паперами та валютними коштовностями. 

Отже, внаслідок відсутності в нормах чинного законодавства положень 

по сприянню постійного розвитку реальної економічної діяльності в Україні, 

особа починає створювати самостійно умови та шукати шляхи для реалізації 

власного економічного інтересу. В той час, корумповані державні службовці 

сприяють даним особам у їх прагненнях, завдяки широкому спектру владних 

повноважень, приймаючи від останніх неправомірну вигоду матеріального та 

нематеріального характеру. 
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Що стосується соціального аспекту у розумінні поняття корупції, то 

найбільш вдалою, на нашу думку, є позиція Мельника М.І, який вважає, що  

визначаючи сутність корупції, слід передусім виходити з того, що корупція 

не може бути зведена до якогось конкретного суспільно небезпечного діяння, 

до певного правопорушення. Зведення корупції до певного виду 

правопорушень, зокрема злочинів (така точка зору, що має місце серед 

певної частини науковців та практиків), є однією з найбільш істотних 

помилок у розумінні корупції. Корупція - це соціальне явище, яке має 

соціальну обумовленість, соціальні закономірності розвитку та здійснює 

негативний вплив на соціальні процеси. Корупцію потрібно розглядати як 

різновид соціальної корозії, яка роз'їдає і руйнує органи державної влади, 

державу і суспільство в цілому. В її основі, зокрема, лежать такі вікові 

традиції взаємодії у суспільстві, як «послуга за послугу», «сіо ххі сіез» («даю, 

щоб ти дав») [29; с. 10-11]. 

Останнім за порядком, але не за значенням є правовий аспект у 

розумінні поняття корупції. Правова складова корупції у даному аспекті 

полягає у гальмуванні прийняття необхідних законів або прийняття таких, які 

дають можливість неоднозначно їх тлумачити. Дехто з науковців вбачає у 

корупції суто правову структуру як первинну основу протиправної діяльності 

чи бездіяльності. Соціально-економічні і політичні чинники корупції є 

вторинними або надбудовою над її правовою основою. Такої думки 

дотримуються: П. Панченко, А. Волобуєв, А. Гуров, О. Кожушко, Є. Темнов. 

Дослідники даної категорії поняття тлумачать корупцію, як суто 

протиправну діяльність, яка полягає у: 

 підкуп-продажність державних службовців і громадських діячів; 

 зловживання владою або посадовим становищем, здійснене в певних 

особистих інтересах, хабарництво; 

 розкрадання державного, комунального або приватного майна; 

 нецільове використання бюджетних коштів; 
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 використання посадових повноважень, статусу посади, а також її 

авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів третіх 

осіб, сприяння з корисливою метою комерційній діяльності певних 

осіб, надання останнім необґрунтованих переваг і пільг; 

 зайняття чиновниками підприємницькою діяльністю; 

 призначення на посади некомпетентних осіб; 

 елемент (ознака) організованої злочинності[30]. 

Вважаємо за необхідне зазначити окрім основних аспектів формування 

поняття та правової природи корупції, які виділяють більшість науковців, 

також психологічний (або моральний) аспект. З точки зору психологічного 

аспекту, корупція – це явище, яке не існує саме по собі, воно не існує поза 

людиною. Лише людина, своєю поведінкою, своїми поглядами, 

переконаннями, способом життя створює таку атмосферу. Як зазначає 

Степашин С.В., «корупція - не просто хабарі, не просто зловживання 

службовим становищем, не просто завуальовані види підкупу чиновників. Це 

хвороба більш глибока, яка має у своїй основі психологічну установку 

використовувати державну службу як невичерпне джерело для досягнення 

корисливої мети» [31; с. 2]. Мельник М.І. вважає, що дана точка зору щодо 

психологічної природи корупції потребує певного уточнення, з чим ми 

погоджуємося, а саме поширення психологічної установки на протиправний 

спосіб досягнення мети не лише на державних службовців (осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави), а й громадян, які не 

перебувають на державній службі, їх зорієнтованість на розв'язання життєвих 

проблем корупційним шляхом є також важливим чинником, який, по-перше, 

стимулює чиновників до зловживання, по-друге, у багатьох випадках робить 

це зловживання можливим (наприклад, у випадках одержання хабара з 

ініціативи хабародавця) [29; с. 21-22]. Погоджуючись з думкою про 

психологічне коріння корупційних діянь, необхідно зазначити, що особа не є 

корумпованою з народження, вона набуває негативних рис в процесі свого 

виховання, розвитку, здобуття освіти, під час роботи тощо. Саме таким 
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чином формується суспільна свідомість та ставлення як суспільства в цілому, 

так і окремого індивіда до корупції. Тому від психологічного настрою 

суспільства, особистого відношення до корупції кожної людини залежить 

ефективність запобігання корупції в Україні. 

У статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р., 

корупція визначається як використання особою – суб’єктом відповідальності 

за корупційні правопорушення - 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, 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 [30]. Поняття 

корупції за новим Законом України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р., порівняно з попереднім Законом України «Про запобігання та 

протидію корупції» від 07.04.2011 р. майже не змінилось.  

Не дивлячись на велику кількість думок та підходів серед науковців 

щодо поняття «корупції», можна все ж таки виділити ознаки, які, на нашу 

думку, є визначальними складовими правової природи корупції: 

1. Корупція має системний характер. Тобто вона органічно пов’язана з 

іншими соціальними явищами, такими як організована злочинність, 

тіньова економіка тощо. 

2. Корупція – це явище, яке постійно розвивається. Цей розвиток 

обумовлений розвитком суспільства і процесами, які відбуваються у 

самому явищі. Корупція як соціальне явище змінюється разом із 

суспільством. При цьому її сутність залишається незмінною, 

змінюються лише види корупційних діянь та форми їх вияву. Зміни 

у структурі корупції та формі корупційних виявів у свою чергу 

детермінують відповідні зміни у суспільстві [31; с. 22]. 
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3. Корупційні діяння посадової особи є завжди умисними. Особа 

повною мірою усвідомлює свою неправомірну поведінку, 

заздалегідь передбачає, які норми Закону порушує, а також які блага 

від цього отримує; усвідомлює ступінь небезпеки та шкоди для 

суспільства від прийнятого рішення чи діяння, а також міру своєї 

відповідальності у разі виявлення порушення [31; с. 22]. 

4. Отримання особами за вчинення корупційних діянь як матеріальних 

благ, так і нематеріальних. Дана ознака має важливе значення для 

кваліфікації протиправного діяння як корупційного, адже не завжди 

корупційні діяння здійснюються з метою отримання матеріальних 

благ. Часто такі діяння вчинюються з метою, наприклад, 

працевлаштування наближеної особи або призначення на посаду.  

Деякі вчені при формулюванні терміна «корупція» зазначають про 

можливість отримання лише матеріальних благ, що на нашу думку є 

помилкою. Так, на думку Я. Кузьмінова, корупція – це явище, коли 

посадові особи свідомо нехтують своїми обов’язками або діють  

усупереч цим обов’язкам заради встановленої матеріальної 

винагороди [32; с. 22]. 

5. Суб’єктами корупційних діянь можуть бути як особи, уповноважені 

на здійснення функцій держави та інші особи, прирівняні до них 

(наприклад, керівники відповідних державних підприємств), так і 

фізичні та уповноважені представники юридичних осіб. 

Таким чином, підводячи підсумки дослідження поняття та правової 

природи корупції, необхідно зазначити, що у науковому доробку як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців існує велика кількість підходів до 

визначення поняття корупції та її правової природи. Погоджуючись з думкою 

Попова В.І. про поділ поняття корупції на три аспекти: політичний, 

соціально-економічний та правовий, вважаємо, що даний перелік варто 

розширити. Пропонуємо розглядати корупцію в п’яти аспектах: 

1.політичний; 
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2.економічний; 

3.правовий; 

4.соціальний;  

5.психологічний. 

На нашу думку, даний поділ допоможе значно краще зрозуміти 

природу корупції та сформувати уявлення про методи боротьби з нею. При 

цьому психологічний аспект поняття корупції полягає в зорієнтованості 

громадян на розв'язанні життєвих проблем корупційним шляхом.  

Варто зазначити, що причиною такого розмаїття думок щодо поняття 

та правової природи корупції серед науковців є не що інше, як різне 

розуміння сутності корупції, існування великої кількості критеріїв, що 

застосовуються до визначення поняття корупції, а також намір науковців 

об’єднати в одне універсальне визначення усі існуючі аспекти виникнення 

корупції (політичний, економічний, правовий, соціальний, психологічний 

тощо), що є неможливим. Тому, на нашу думку, неправильно визначати 

поняття корупції з точки зору лише якогось одного аспекту, лише 

політичного, або соціально-економічного, або лише з правової точки зору. 

Корупцію необхідно розуміти як комплексне, взаємозалежне явище. 
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1.2 Сутність, види та причини виникнення корупції в Україні 

На сьогоднішній день корупція в Україні має ознаки системного явища, 

яке поширює свій вплив на велику кількість сфер життя суспільства. Вона 

досягла великих масштабів та все глибше проникає у повсякденне життя 

громадян як основний, швидкий та найбільш дієвий спосіб вирішення певних 

питань та для досягнення своїх цілей. Але потрібно пам’ятати, що корупція – 

це наслідок, а не причина всіх негараздів у реформуванні економіки України. 

Для того, щоб знайти шляхи запобігання та протидії корупції у всіх сферах 

життя, насамперед необхідно правильно визначити умови та причини, що 

породжують дане негативне суспільне явище. 

Досліджуючи корупцію в загальному вигляді, її можна поділити на 3 

рівні:  

 Малу;  

 Середню;  

 Велику (інституційну, елітарну, легальну). 

Найнижчий рівень корупції, тобто мала корупція стосується дрібних 

службовців та чиновників. В її основі лежить хабарництво на територіальних 

рівнях державних сфер, наприклад у сфері освіти, медицини, чи 

правоохоронних органів тощо. На даному рівні, першопричиною корупції є 

суспільна свідомість, моральні устої необхідності «віддячити» чи 

«спонукати» державного службовця до вчинення певної дії чи надання 

послуги. Суспільство настільки звикло до такого порядку дій, що корупційні 

діяння стали нормою повсякдення. На нашу думку, на даному рівні корупцію 

майже неможливо викорінити, так як неможливо проконтролювати дії 

кожної людини у всіх сферах життя. Лише з роками, надмірною працею, 

удосконаленням законодавства, виробленням ефективного механізму 

запобігання та протидії корупції, а також, не менш важливим, усвідомленням 

кожним громадянином проблеми своєї держави та змінивши погляди на те, 
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як саме мають надаватися послуги будь-якого характеру, можливо значно 

знизити показники корупції нашої країни на міжнародній арені. 

Середній рівень корупції  полягає в умисних бюрократичних перепонах, 

«кумівстві», в основі лежить «посадовий рекет». На даному рівні, суспільна 

небезпека є вищою, ніж на попередньому, так як рішення посадової особи 

може вплинути на права та інтереси не конкретної людини, а цілої спільноти. 

Саме тут виникає конфлікт інтересів, а також примушування службових осіб, 

які знаходяться у підпорядкуванні до виконання незаконних дій. Даний 

рівень характеризується тим, що метою корупційних діянь є не завжди 

матеріальна вигода, часто тут діє принцип «послуга за послугу», задоволення 

інтересів близьких осіб або ж власних нематеріальних інтересів. 

Велика корупція (інституційна, елітарна, легальна) є системою 

державного розкрадання. Це найвищий рівень корупції, а тому і 

найнебезпечніший. Вона полягає у корупційних діяннях найвищих органів 

державної влади України, таких як Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, найвищі судові органи – Верховний Суд 

України, Конституційний Суд України тощо. Корупційні діяння на даному 

рівні полягають у прийнятті законів та інших нормативно-правових актів 

України, які б виражали волю та стосувалися інтересів не українського 

народу в цілому, а окремого прошарку людей, а також які б створювали 

вигідні умови для процвітання бізнесу людей при владі. Для даного рівня 

характерні такі корупційні діяння, як конфлікт інтересів, розкрадання 

державного майна, незаконне привласнення бюджетних коштів тощо. 

Хоч на сьогоднішній день термін «конфлікт інтересів» має чітке 

визначення, як на науковому, так і на законодавчому рівнях, все ж на 

практиці його досить тяжко охарактеризувати, оскільки даний термін є 

оціночним і не завжди можливо чітко визначити межі між державним та 

особистим інтересом.  

Під час проходження державної служби, конфлікт інтересів може 

виникнути не лише на персональному (індивідуальному) рівні, але й на рівні 
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всієї організації. Тому у науці розрізняють особистісні та корпоративні 

конфлікти інтересів. Щоб зрозуміти їх природу, необхідно розглянути 

передумови виникнення та прояви конфліктів інтересів даних видів. 

Щодо передумов виникнення особистісного конфлікту інтересів, то 

вирізняють такі: 

• невисокий моральний рівень конкретного державного службовця; 

• наявність у службовій діяльності (посадових функціях) галузей, що 

передбачають ухвалення рішень на підставі суб’єктивних оцінок;  

• недосконалість системи звітності, контролю та аудиту 

діяльності [35; с. 139]. 

Передумовами виникнення корпоративного конфлікту інтересів є:  

• відмінність цілей відомства і держави в цілому через неправильне 

розуміння відомчих завдань або їх неточне/нечітке формулювання; 

• превалювання короткотермінових планів організації над 

довготерміновими; 

• недосконалість законодавства і системи контролю та аудиту 

діяльності [35; с. 140]. 

Для того, щоб проаналізувати поняття «конфлікт інтересів» за Законом 

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р., необхідно звернутися 

до «старого» закону «Про засади запобігання і протидії корупції» від 

07.04.2011 р. та зробити порівняння. 

 Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції», конфлікт інтересів – це суперечність між особистими майновими, 

немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій 

під час виконання наданих їй службових повноважень [36]. З даного 

визначення можна виділити такі дві обов’язкові ознаки: 

1) конфлікт інтересів – це суперечність між особистими інтересами особи 

та її службовими повноваженнями; 
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2) наявність такої суперечності може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не 

вчинення дій під час виконання наданих особі службових 

повноважень [37; с. 34]. 

Таким чином, не будь-яка суперечність між особистими інтересами та 

її службовими повноваженнями створює конфлікт інтересів, оскільки 

особистий інтерес особи та її службові повноваження можуть не суперечити 

один одному. З іншого боку, конфлікт інтересів має місце не лише тоді, коли 

зазначена суперечність фактично вплинула на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, на вчинення чи не вчинення дій під час 

виконання наданих особі службових повноважень, а й тоді, коли вона лише 

може вплинути на них [37; с. 35]. 

Серйозним недоліком «старого закону про корупцію» було те, що він 

передбачав можливість виникнення лише реального конфлікту інтересів. У 

«новому» законі передбачено два визначення конфлікту інтересів: 

- 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; 

- 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 [30]. 

Також даний Закон передбачає ще один новий термін - 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 тими, що 
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виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, 

релігійних чи інших організаціях.  

Конфлікт інтересів – це в першу чергу категорія етичної поведінки 

державного службовця, основи його вихованості, які формуються в 

родинному колі та навчальних закладах і лише потім в органах державної 

влади. 

Особи, на яких поширюється законодавство щодо конфлікту інтересів, 

повинні вживати заходів щодо недопущення його виникнення та заходів 

щодо його врегулювання, якщо він все-таки виник. 

Обов’язки особи в цій сфері визначені антикорупційним 

законодавством так: 

- запобігання; 

- інформування; 

- утримання від дій або рішень; 

- врегулювання. 

Першочергово необхідно пам’ятати, що Закон вимагає вживати заходів 

щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. Але якщо конфлікт інтересів все ж таки виник, необхідно 

проінформувати керівництво про цей факт не пізніше наступного робочого 

дня з моменту, коли особі стало відомо про наявність у неї конфлікту 

інтересів. Оскільки неповідомлення про наявність реального конфлікту 

інтересів є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, 

необхідно мати підтверджуючий документ про здійснення такого 

повідомлення. Тому повідомлення має бути здійснене в письмовому вигляді 

у двох примірниках, один з яких залишається у безпосереднього керівника, а 

інший – у особи, щодо якої виник конфлікт інтересів. В свою чергу, 

безпосередній керівник має протягом двох робочих днів видати документ, 

який міститиме рішення, прийняте щодо даної особи. Зазначений документ 

буде доказом того, що керівник вжив заходи щодо протидії корупції. 
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У разі відсутності безпосереднього керівника, особа інформує 

Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений 

законом орган. 

Особа зобов’язана утриматися від вчинення дій чи прийняття рішень в 

умовах реального конфлікту інтересів. Порушення цього припису є 

адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, передбаченим 

частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) [38]. Відповідальність за такі дії є новелою 

українського законодавства, попередня редакція даної статті передбачала 

відповідальність лише за неповідомлення особою безпосереднього керівника 

у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів. 

Існують також ситуації, коли особа не впевнена у тому, чи виникає 

конфлікт інтересів у неї, чи ні. В такому випадку, особа зобов’язана 

звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Щодо врегулювання конфлікту інтересів, то воно можливе у два 

способи: 

- самостійний; 

- зовнішній. 

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів полягає у вжитті заходів 

щодо позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням 

підтверджуючих документів безпосередньому керівнику [39]. 

Зовнішнє врегулювання конфлікту здійснюється шляхом: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 
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5) переведення особи на іншу посади; 

6) звільнення особи. 

На нашу думку під час вирішення питання врегулювання конфлікту 

інтересів на місцях, у службовців органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування виникає ряд проблем, з якими вони зустрічаються. По-

перше, дехто з державних службовців навіть не звертає увагу на потенційний 

чи реальний конфлікт інтересів, доки даний інтерес не буде виявлено 

правоохоронними органами або громадськими активістами. По-друге, у 

зв’язку з новизною поняття «конфлікт інтересів» відсутній напрацьований 

алгоритм виявлення та виправлення такої проблеми. Посадові особи, чи 

державні службовці просто незнають, як вчиняти в даній ситуації. По-третє, 

більшість службових осіб помилково вважають, що сам факт існування 

реального чи потенційного конфлікту інтересів – це корупційне 

правопорушення, тому бояться оприлюднювати факти щодо виникнення 

конфлікту інтересів. Але потрібно розуміти, що саме неповідомлення 

державним службовцем про наявність реального конфлікту інтересів при 

виконанні своїх обов’язків, або вчинення дій чи прийняття рішень в даних 

умовах є правопорушенням. 

Корупцію можна класифікувати за багатьма критеріями: 

1. За суб’єктом зловживання службовим становищем: 

 •  побутова; 

 •  політична; 

 •  ділова. 

2. За ініціативою корупційних діянь: 

 •  вимагання хабарів керівною особою; 

 •  підкуп з ініціативи прохача. 

3. За суб’єктом давання хабара: 

 •  індивідуальний хабар; 

 •  підприємницький підкуп; 

 •  кримінальний підкуп. 
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4. За формою вигоди: 

  • грошовий хабар; обмін взаємними послугами (патронаж, 

непотизм). 

5. За цілями корупційних відносин: 

  • прискорювальний хабар; 

  • гальмівний хабар; 

 •  хабар задля «добрих відносин». 

6. За ступенем централізації корупційних відносин: 

 • децентралізована корупція; 

 • централізована корупція «знизу - вгору»; 

 •  централізована корупція «згори - вниз». 

7. За рівнем поширення корупційних відносин: 

   •  верхівкова корупція; 

 •  низова корупція; 

 •  міжнародна корупція. 

8. За ступенем регулярності корупційних дій (відносин): 

  • епізодична корупція; 

 • систематична (інституційна) корупція; 

 •  клептократія (корупція як невід'ємний компонент владних 

відносин) [41, с. 9]. 

Найпоширеніша класифікація корупції – це поділ на побутову, ділову та 

політичну (або корупцію верховної влади).  

• Побутова корупція – це взаємодія пересічних громадян і чиновників 

(подарунки чи послуги посадовій особі чи наближеним до неї особам). 

• Ділова корупція – взаємодія влади і бізнесу (наприклад, неформальні 

платежі за призначення на керівні посади тощо). 

• Політична, або корупція верховної влади – це корупція, що стосується 

політичного керівництва та верховних суддів у демократичних системах 

(посадові зловживання спрямовані на досягнення політичних цілей, 
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утримання та зміцнення влади, розширення владних повноважень, 

переслідування мети власного збагачення) [42]. 

Варто зазначити, що велика кількість науковців приділяли увагу 

визначення головних причин породження корупції в Україні. Наприклад, ми 

погоджуємось з думкою Варналія З.С., що головними причинами виникнення 

корупції в Україні є такі: 

• нерівномірність розвитку ринкового господарства;  

• розшарування суспільства на бідних і багатих; 

•  суперечність між швидкозмінними умовами ринкового господарства 

та чинним законодавством; 

•  суперечність між законодавчою та морально-етичною нормами 

підприємництва; 

•  суперечності в політичній системі, які представлені владою і бізнесом; 

•  потреба у виживанні населення в складних умовах становлення 

ринкових відносин; створення штучного дефіциту ресурсів; зволікання у 

прийнятті рішення [43; с. 12-13]. 

Погоджуючись з думкою Варналія З.С., потрібно зазначити, що причини 

корупції лежать не лише в економічній площині, а й мають моральні та суто 

адміністративні витоки: 

 низький рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  

 недосконалість адміністративних процедур (їх відсутність або 

нечіткість);  

 наявність широкого спектру дискреційних повноважень в органів 

державної влади та осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

 неефективність заходів, які вживаються правоохоронними 

органами, органами прокуратури та судами, щодо притягнення 

винних у вчиненні корупційних діянь до відповідальності;  
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 толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до 

проявів корупції; 

  сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення 

бажаного результату [44]. 

Відповідно до законодавства України, державним службовцям 

забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою 

діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та виконувати 

роботу на умовах сумісництва, тобто вони не мають права на додатковий 

підробіток, на відміну від працівників інших бюджетних галузей. Так як на 

посадах спеціалістів зазвичай працюють молоді люди з вищою освітою, 

одружені, які мають дітей і здебільшого не мають житла, за таких умов 

держава сама спонукає державних службовців шукати альтернативні шляхи 

вирішення своїх матеріальних проблем, що нерідко призводить до 

корупційних дій у сфері використання ними своїх службових повноважень. 

Цей вид корупції серед органів виконавчої влади або місцевого 

самоврядування науковці вважають корупцією, обумовлена 

бідністю [45; с. 40]. 

Найголовнішим джерелом доходів громадян у будь-якій економічній 

системі є заробітна плата. Саме зростання нерівності у її розподілі стало 

одним із основних чинників зростання загальної нерівності. Саме низька 

заробітна плата за роки незалежності України просто «вбила» престиж та 

позитивну репутацію служби в органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Бідність як соціально-економічне явище стала стрімко поширюватися на 

початку 1990-х років і була викликана цілою низкою причин: падінням рівня 

виробництва і зайнятості, а відтак і стрімким зростанням цін, занепадом (а у 

деяких випадках і повним розвалом) системи соціального захисту тощо. Хоч 

бідність стала значною проблемою на початку 1990-х років, дослідженню 

цього явища не надавали належної уваги. Причинами цього були відсутність 
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досвіду аналізу бідності, зокрема брак досвіду встановлення межі бідності, 

недосконалість методів визначення рівня бідності, відсутність реальної 

інформації про рівень доходів населення, особливо на початкових етапах 

трансформації. Не малу роль відігравало і те, що державні мужі були 

заклопотані вирішенням нагальних макроекономічних проблем і багато хто з 

них не усвідомлював проблеми бідності. Тому не дивно, що у багатьох 

країнах з перехідною економікою програми боротьби з бідністю були 

прийняті досить пізно (наприклад, в Україні така програма була прийнята 

лише у 1999 році) [46; с. 224]. 

На думку Щура Н.О. бідність і корупція стали сьогодні головною 

національною загрозою для будь-якої країни. А для сучасної України 

бідність стала не тільки хронічним явищем, визначаючи спосіб життя більшої 

частини населення, але і фактором поляризації суспільства, його поділу на 

дуже заможних і дуже бідних при катастрофічному зменшенні середнього 

прошарку суспільства [47, с. 311]. 

Причинами бідності на сьогоднішній день можна вважати наступні 

чинники: 

• низький рівень соціальних виплат, що є результатом низьких 

заробітків, а отже – відрахувань до відповідних бюджетів і фондів; 

•  нівелювання ролі заробітної плати як джерела доходів; 

•  активніший ріст інфляції в порівнянні з реальними доходами 

населення; 

•  перенасичення ринку праці однорідними професіями, відповідно 

неможливість реалізувати власну робочу силу; 

•  скорочення робочих місць; 

•  невідповідність ціни і вартості робочої сили працівників; 

•  недоступність реалізації конституційного права кожного громадянина 

на безкоштовну освіту, медицину тощо.  

Зважаючи на досвід зарубіжних країн можна виділити різні методи 

вирішення даної проблеми, але головне - необхідно дати можливість кожній 
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людині реалізуватися, тобто надати робоче місце та платити гідну заробітну 

плату. Для України питання гідної заробітної плати є дуже актуальним. Хоч 

формальні індикатори добробуту населення свідчать про позитивну 

динаміку, поліпшення матеріального стану населення, є сумніви щодо 

достовірності таких показників. Реальні доходи населення, які нібито 

збільшуються щороку перекриваються інфляцією, яка підвищується з тією ж 

швидкістю, що й заробітна плата [48].  

Держава за допомогою певних альтернатив повинна якнайшвидше 

вирішити проблему бідності задля економічного зростання України та 

підвищення рівня та якості життя населення. 

До реальних шляхів вирішення проблеми можемо віднести наступні: 

• врегулювання питання міри праці, тобто нормування й оцінки праці; 

• передбачити в Законі України «Про державний бюджет України» 

положення стосовно фінансування в повному обсязі витрат на оплату праці 

окремим категоріям працівників апаратів органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та з метою урегулювання міжпосадових 

співвідношень посадових окладів (посадовий оклад, надбавка за ранг 

державного службовця, за вислугу років, інші надбавки, премії, доплати, 

матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань та на 

оздоровлення); 

• врегулювання в законодавчому порядку систему оплати праці 

державних службовців та посадових осіб; 

•  приведення соціальних стандартів України у відповідність до вимог 

Європейської спільноти; 

• запровадження зростання доходів та якості життя населення, 

подолання бідності шляхом запровадження інновацій; 

•  впровадження активних економічних реформ, які підвищили б якість 

життя населення; 

• забезпечити особам, що представляють державний інтерес такою 

заробітною платою, щоб в останніх не виникало бажання шукати 
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альтернативних шляхів вирішення своїх матеріальних проблем, а також щоб  

дані службовці боялися втратити своє робоче місце та службове становище. 

Для втілення вищевказаних шляхів в життя, на нашу думку, 

українському уряду потрібно поставити таких чотири стратегічних цілі: 

1. «Економічний розвиток», що полягає в: 

- інвестиційний маркетинг регіону; 

- розробка та промоція бренду регіону; 

- підготовка інфраструктури для інвестування; 

- облаштування ділового центру; 

- курс навчання підприємців з питань експорту в ЄС; 

- ярмарки продукції місцевих виробників; 

- курс навчання молоді з питань створення бізнесу. 

2. «Розвиток сільських територій»: 

- створити сховища довготривалого зберігання сільськогосподарської 

продукції; 

- утворення сільських господарських кооперативів або спілок власників 

земельних паїв; 

- вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів регіону; 

- закупівля обладнання для новостворених сільських господарських 

кооперативів; 

- інформаційна кампанія про потенціал виробництва і збуту органічної 

продукції; 

- навчальна і маркетингова підтримка майстрів народних ремесел; 

3. «Соціальна сфера»: 

- дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці; 

- закупівля для професійно-технічних навчальних закладів обладнання 

для підготовки за затребуваними регіональним ринком праці масовими 

професіями; 

- покращення профорієнтаційної роботи з молоддю та бізнес-освіти; 
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- активізація сільських громад та покращення благоустрою сіл шляхом 

самоорганізації мешканців; 

- створення агенцій регіонального розвитку. 

4. «Туризм»: 

- створення туристичних маршрутів; 

- промоція туристично-рекреаційних можливостей регіону; 

- популяризація сільського зеленого туризму; 

- впровадження стандартів туристичних послуг і покращення потенціалу 

туристичних провайдерів. 

Проблема бідності в Україні має глобальний характер, тому перелічені 

причини, чинники та шляхи подолання даної проблеми є лише невеликим 

прикладом того, внаслідок чого вчиняються корупційні правопорушення. 

Тому, як висновок, потрібно зауважити, що подолання бідності в Україні є не 

лише пріоритетним напрямком державної політики, а й завданням кожної 

людини. 

Крім того, серед причин корупції можна назвати: невдале проведення 

економічних реформ; зволікання з проведенням адміністративної реформи, а 

отже, існування старої структури державних органів управління; закритість, 

келійність, непрозорість у прийнятті рішень державними органами; 

вкоріненість негативних чиновницьких традицій; низький рівень 

управлінської культури в органах державної влади; падіння життєвого рівня 

населення, зокрема державних службовців. 

На думку Яфонкіна А.О. однією із проблем протидії корупції безумовно 

є неправдиві звіти правоохоронних органів. Вони охоплюють лише 

адміністративні корупційні правопорушення і не згадують про факти 

корупції кримінального характеру, що позбавляє можливості глибоко 

оцінити стан цієї роботи й оперативно реагувати на недоліки. Фактично не 

забезпечуються об’єктивність і повнота звітності інших державних органів 

щодо результатів боротьби з корупцією. Крім того, існують значні 

розбіжності між звітними даними правоохоронних органів та інших органів 
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виконавчої влади. Головними причинами таких розбіжностей є 

недосконалість, а іноді й відсутність належної взаємодії правоохоронних 

органів з іншими органами виконавчої влади, наявність недоліків в 

інформуванні судами державних органів, подання недостовірної звітності 

окремими органами виконавчої влади й місцевого самоврядування. 

Унаслідок цього трапляються непоодинокі випадки, коли у звітах 

центральних органів ураховуються не всі порушення, скоєнні державними 

органами підвідомчих їм органів і територіальних підрозділів. За 

статистичними даними, які сьогодні існують неможливо дати виважену 

оцінку стану корупції в державі, так як вони характеризують лише один 

аспект – активність правоохоронних органів [50, с. 21]. 

Також необхідно звернути увагу на те, що в статистичних даних, у звітах 

відсутні будь-які дані про корупційні діяння у вищих органах державної 

влади, тобто «велику» корупцію взагалі приховують. Тому, можна зробити 

висновок, що офіційній статистиці, на жаль, довіряти не можна, так як вона 

не в змозі фіксувати ні масштаби, ні причини, ні систему, ні різновиди та 

обсяги корупційної діяльності з різних причин. Лише соціологічні 

дослідження, різноманітні експертні оцінки, дають хоч якесь реальне 

уявлення про стан даного явища. Оскільки соціологія – не точна наука, тому 

дані не є точними, але вони хоч якось заповнюють той інформаційний вакуум 

з проблем корумпованості суспільства. 

Крім проблем з подоланням корупції на загальнодержавному рівні, на 

рівні чиновників, посадових осіб, в Україні існує не менш глобальна 

проблема - побутова корупція. Найчастіше українці вчинять побутові 

корупційні діяння з трьох причин: 

1. Лінь. Людям не хочеться чекати у чергах, проходити медогляд, 

набагато простіше – це купити довідку. Цієї проблеми можна позбавитись, 

запропонувавши, наприклад, отримувати послуги через Інтернет. 

2. Вимагання. Часто виникають ситуації, коли для отримання певної 

послуги, уповноважені особи вимагають гроші, в іншому випадку послугу 
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отримати буде неможливо. В таких випадках необхідно домагатися 

покарання тих, хто займається подібними корупційними діяннями. 

3. Страх. Виникає внаслідок незнання законів.  

З усіма цими видами побутової корупції можна та потрібно боротися. 

Насамперед, необхідно максимально перевести усі послуги в Інтернет. По–

друге,  підвищувати правову культуру українців через конкретні приклади. 

По-третє, карати усіх побутових корупціонерів без винятку. По-четверте, 

потрібно легалізувати існуючу ситуацію. Якщо у школах та лікарнях існують 

благодійні фонди, їх необхідно легалізувати, при цьому запровадити жорстку 

процедуру контролю за активами таких фондів. 

4. Звичка. Цю проблему подолати найтяжче. Це питання довгих змін 

існуючих стереотипів і створення нових. 

Одним із найбільш ефективних та необхідних засобів зниження рівня 

корупції в державі, на нашу думку, є правове виховання громадян, 

починаючи з окремих курсів вивчення антикорупційного законодавства та 

програм протидії корупції в школах та вищих навчальних закладах, 

незалежно від фахового спрямування.  

На думку І. Шабаса, загальні причини корупції можна виокремити в такі 

групи:  

• політичні (використання наданих повноважень для задоволення 

приватних інтересів); 

• економічні (використання державними службовцями власних 

повноважень у сфері управління економікою); 

• правові (перш за все, це неефективна система антикорупційних засобів 

та недосконале законодавство у сфері протидії корупції); 

• організаційно-управлінські (можливість прийняття рішень посадовими 

особами на свій розсуд, масове заміщення посад державних службовців 

шляхом використання особистісних зв’язків); 
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• соціально-психологічні (низька громадянська свідомість; менталітет, 

що деформується усвідомленням можливості без зайвих зусиль та втрати 

часу вирішити будь-яке питання тощо) [52].  

Отже, причинами виникнення корупції в Україні, на нашу думку, можна 

вважати: 

- 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 за рівнем добробуту (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; 

- невідповідність (відставання) змін національного законодавства більш 

швидкому розвитку умов ринкового господарства. Прогалини, які 

створюються завдяки такій суперечності, заповнюються тіньовими 

«правилами гри». Навіть у високорозвинених ринкових країнах економічні 

процеси випереджають чинне законодавство, тому вдосконалення правової 

бази повинно мати перманентний характер; 

- неузгодженість законодавчих та інших норм, у тому числі 

адміністративно-правового характеру, ділового обороту, що складається у 

підприємницькій діяльності. Узагалі закони, представлені інтересами 

держави, повинні мати морально-етичну складову. Але через слабкість 

сприйняття сучасним підприємцем такої складової, він не завжди підтримує 
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державні інтереси, а іноді вони перебувають навіть у протистоянні. Це і дає 

підстави для виходу підприємців у «тінь» через хабар і т. ін.; 

- конфліктність у політичній системі, що представлена і владою, і 

бізнесом. Відомо, що поєднання влади і бізнесу – це олігархія, яка посилює 

дію тіньової економіки. Негативним наслідком існування олігархії є не лише 

лобіюванням 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; 

- змушеність населення пристосовуватись і виживати у складних умовах 

становлення ринкових відносин. Підприємець, що має на меті розпочати свій 

бізнес, повинен мати стартовий капітал, який, як правило, він не може 

заробити, тому мусить використовувати політичний вплив «своїх» 

чиновників. Законослухняність як світоглядна цінність поки що не стала 

природним чинником для підприємця; 

- створення штучного дефіциту ресурсів (продуктів праці). Така ситуація 

приносить вигоду посадовим особам у вигляді хабара, як необхідного 

інструменту щодо отримання необхідних для виробничої діяльності ресурсів; 

- зволікання у прийнятті ефективних адміністративних 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 підприємці у своїй більшості вже не уявляють своєї економічної 

діяльності без хабарництва. 
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Одним із основних діючих способів подолання корупції громадяни 

вважають ужиття більш жорстоких каральних методів запобігання та 

протидії корупції. Зросла підтримка таких заходів, як посилення 

кримінальної відповідальності державних службовців за корупційні діяння, 

звільнення їх з роботи із забороною в подальшому обіймати подібну посаду, 

не зарахування до трудового стажу часу перебування державного службовця 

на державній службі за умови притягнення його до юридичної 

відповідальності за корупційні правопорушення за рішенням 

суду [54; с. 217]. 

На нашу думку, для того, щоб боротьба з корупцією була ефективною, 

потрібно одночасно удосконалювати чотири сфери: 

1. Нормотворча сфера. 24.04.2015 р. набув чинності Закон України «Про 

запобігання корупції». Цей закон визначає правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. Крім того, Кабінетом 

Міністрів України було видано Постанову від 29.04.2015 р. № 265 « Про 

затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-

2017 роки», а також інші акти, відповідно до яких були створені відповідні 

інституції, забезпечено їх функціонування, було врегульовано такі 

корупційні сфери, як державні закупівля та державна служба.  

2. Максимальна відкритість та прозорість. Українці нарешті мають 

доступ до реєстру власників нерухомості та земельних ділянок, до бази даних 

автомобілів, також запрацював єдиний портал витрачання публічних коштів. 

Важливо те, що українці мають відкриту інформацію про закупівлі і власне 

електронні закупівлі є цілком прозорими. 

3. Невідворотність покарання. Законодавство України передбачає доволі 

сурові покарання за здійснення корупційних діянь. Але складається така 
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ситуація, коли відповідальність в законодавчих актах існує, а на практиці 

покарань немає. Тому дану сферу можна вважати недопрацьованою. 

4. Справедливе правосуддя. На превеликий жаль, сьогодні говорити про 

те, що в Україні існує справедливе правосуддя ми не можемо. Причиною 

тому є тотальна залежність судової системи і її пов’язаність з режимом та 

корупціонерами. Проблема в тому, що в 2015 році так і не розпочалася 

судова реформа. Якщо оцінити майно, яким володіють судді та зрівняти з 

їхнім доходом за рік (дохід може бути лише від заробітної плати, так як 

іншою діяльністю вони не займаються, бо це заборонено Законом), то можна 

зробити висновок, що судді не живуть на офіційно зароблені гроші.  

Таким чином, високий рівень корупції в державі та її подальше 

поширення завдає значної шкоди всій системі управління та в разі невжиття 

відповідних заходів може призвести до підриву соціальної довіри до 

верховенства права; руйнації соціальної моралі та почуття справедливості в 

населення; перешкоджання функціонуванню ринку та деформації 

нормальних систем розподілу; зниження громадської відповідальності, 

посилення соціальної напруженості у регіонах, зневіра у ефективності 

державної політики тощо. 

Прийняття вищими органами державної влади рішень у даній сфері не 

дає суттєвих позитивних результатів через низьку виконавську дисципліну, 

формальний підхід до виконання поставлених завдань. У результаті 

проблема корупції залишається гострою. 

Корупція, впливаючи на внутрішньо - економічні, соціальні та політичні 

процеси, а також на зовнішньоекономічні відносини, створює передумови 

для соціального вибуху. Це становить реальну проблему для забезпечення як 

економічної, так і національної безпеки країни. 
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1.3 Сучасний стан запобігання та протидії корупції в Україні 

Для правильного розуміння поняття та правової природи корупції, а 

також для вирішення питання про доцільність та ефективність 

запровадження адміністративних заходів запобігання та протидії корупції в 

Україні, необхідно, на нашу думку, насамперед, з’ясувати правильність 

розуміння сутності корупції.  

Боротьба з таким суспільним явищем, як корупція – не проблема 

сьогодення. Історія корупції починається ще з Стародавньої Греції та Риму. 

Хабарництво також згадується в російських літописах XIII століття. Як і у 

Візантії, чиновникам на Русі не платили „жалування”, вони жили за рахунок 

народу. Тому і призначалися чиновники на короткий термін – на один, два 

роки.  Перше законодавче обмеження корупційних діянь належить Іванові ІІІ. 

А його онук Іван Грозний уперше ввів смертну страту в якості покарання за 

надмірність у хабарах, відмінивши своїм указом 1555 року “кормление 

чиновников” [55; с. 27]. 

Що стосується боротьби з корупцією радянської влади, то 

Рогульський С.С. у своїй дисертації на тему «Адміністративно-правові 

заходи боротьби з корупцією в Україні» зробив цікаве дослідження і 

охарактеризував даний історичний період такими важливими і цікавими 

рисами: 

 радянська влада не визнавала слово "корупція", дозволивши 

ввести його у вжиток лише наприкінці 80-х років. Замість нього 

використовувалися терміни "хабарництво", "зловживання 

службовим становищем", "попуск" і т.д. Заперечуючи термін, 

заперечили поняття, а отже і явище. Тим самим заздалегідь 

прирікали на невдачу й аналіз цього явища, і будь-яку боротьбу з 

його  кримінально-караними наслідками; 

 радянська "правосвідомість" завжди дивовижно наївно і 

непродуктивно пояснювала причини корупційних явищ. Так, у 

закритому листі ЦК КПРС "Про посилення боротьби з 
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хабарництвом і розкраданням народного добра" від 29.03.1962 р., 

говорилося, що хабарництво – це "соціальне явище, породжене 

умовами експлуататорського суспільства". Жовтнева революція 

ліквідувала корінні причини хабарництва, а "радянський 

адміністративно-управлінський апарат – це апарат нового типу". У 

якості причин корупції перераховувалися хиби в роботі партійних, 

профспілкових і державних органів, у першу чергу, в сфері 

виховання трудящих; 

 практично недоторканими були вищі радянські і партійні 

чиновники; 

  необмеженість влади партійного керівництва держави, оскільки 

дуже часто, особливо за часів перебудови, приймалися рішення, 

які не були ні з ким погоджені (або ж погоджені лише формально); 

 із корупцією серед державного апарату боролися винятково 

представники цього апарату. Це призводило до двох наслідків: 

працівники, що боролися з корупційними проявами в державному 

апараті, не в змозі були змінювати корінні причини, що 

породжують корупцію, оскільки вони прямували до 

найважливіших умов існування системи; боротьба проти 

корупціонерів нерідко переростала в боротьбу проти конкурентів 

на ринку “корупційних послуг”; 

 корупція нерідко виступала в якості єдиного можливого засобу 

впровадження ринкових відносин у планову економіку. Саме про 

це свідчила природа корупції як організатора тіньового 

ринку [17; с. 16].  

З огляду на наведене, можна виокремити такі важливі чинники, що 

визначають ріст корупції та мають історичні корені: 

– перехід до нової економіки в країні повністю не забезпечений 

потрібною законодавчою базою і правовою культурою; 



 

49 
 

– у радянські часи були відсутні відповідні культурні традиції, а також 

правова система; 

– поширення правового нігілізму і правової неосвіченості великої 

частини населення. 

Після проголошення незалежності України проблема корупції набула 

особливої гостроти. Необхідність створення реальних механізмів запобігання 

та протидії корупції зумовила потребу прийняття відповідних нормативно-

правових актів, спрямованих на запобігання та боротьбу з корупційними 

діяннями. З середини 90-х років в Україні започатковано проведення 

соціологічних досліджень рівня сприйняття корупції населенням, які 

фіксують не лише значну поширеність корупції (в різних дослідженнях від 65 

до 88 % опитаних вважають, що корупція в Україні “дуже поширена”) але й 

негативну динаміку цих оцінок – в громадській думці  домінує уявлення, що 

ситуація погіршується [56; с. 4]. 

09.02.1999 р. Міністерство юстиції Канади і Міністерство юстиції 

України за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного 

розвитку започаткували спільний проект з метою сприяння доброчесності в 

державному секторі. Він був, головним чином, спрямований на вирішення 

більш технічних аспектів питання доброчесності шляхом передачі 

українській владі значного досвіду і знань, що існують в Канаді. Зокрема, в 

рамках цієї ініціативи було розроблено масштабний базовий матеріал щодо 

контролю за корупцією у державному секторі в Канаді, проведено 

дослідження українських експертів із ряду питань стосовно доброчесності 

посадових осіб і процесів урядування в Україні, а також  організована серія 

консультацій і круглих столів в Україні.  

Основним результатом проведених досліджень є визначення 

принципово важливих, а в деяких вимірах і нових рис ситуації, яка склалася в 

Україні в 2003-2004 рр., що мають бути враховані при формуванні 

реалістичної стратегії подолання корупції: 
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• чітко та недвозначно визначилась залежність рівня та форм корупції від 

загального стану зрілості демократичних інститутів та наявності дієвих та 

реальних кроків в реформуванні основних сфер суспільного життя 

(адміністративні процедури, податкова система, регуляторна діяльність 

держави, вирішення соціальних проблем тощо); 

• корупція набула ознак системного явища, не лише уразивши всі 

життєво важливі сфери суспільства але й перетворившись на функціонально 

важливий спосіб їх існування (“норму життєдіяльності”); 

• визначилась неефективність будь-яких політичних ініціатив в сфері 

боротьби з корупцією Зовнішнім проявом цього є “хронічне невиконання” 

основних раніше прийнятих рішень з цих питань; 

• в суспільстві міцніють стереотипи толерантності по відношенню до 

корупції, в масовій свідомості основних соціальних груп поєднуються 

визнання суспільної шкоди корупції і готовність обирати корупційні шляхи 

вирішення тих чи інших повсякденних проблем (“доброчесний чиновник 

досить часто не влаштовує ні населення в цілому, ні підприємців, як його 

найбільш активну частину”). Найбільш негативним наслідком стає 

нездатність основних соціальних груп бути активним учасником 

антикорупційних дій; 

• корупцією вражені основні правоохоронні органи, уповноважені на 

здійснення антикорупційних заходів; 

• інститути громадянського суспільства – “слабкі як ніколи” (“Сторожові 

пси демократії” (засоби масової інформації) сковані ланцюгами фактичної 

залежності від власників, владних структур, політичної цензури, уникають 

об’єктивного висвітлення цих проблем. Громадянські ініціативи обмежені 

зневірою та суспільною апатією більшості населення. Неурядові організації в 

більшості своїй – ослаблені, залежні від закордонних “донорів” або досить 

часто взагалі створені під “патронатом” владних структур, в кращому 

випадку як складові певних PR-технологій) [56; с. 95-96]. 
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За результатами нового Індексу сприйняття корупції 2015 року від 

Transparency International Україна так і не подолала межу «корупційної 

ганьби». Отримавши лише один додатковий бал, в порівнянні з 2014 роком, 

Україна залишається у числі тотально корумпованих держав. Показник 

України 2015 року Corruption Perceptions Index від Transparency International 

сягає 27 балів серед 100 можливих і 130 місце зі 168 позицій. Україна вкотре 

опинилася на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами як одна з 

найбільш корумпованих країн світу [57]. 

Україна все ще продовжує знаходитись у числі держав з надзвичайно 

корумпованою владою. Натомість, Тransparency International відмічає й певні 

позитиви в антикорупційних кроках країни – здійснити невеличке зростання 

індексу Україні вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду 

корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі руху викривачів 

корупції. А от зволікання із реальним покаранням хабарників, а також 

збільшення корупційної складової у стосунках бізнесу та влади не дають 

Україні зробити рішучий крок уперед за показниками СРІ. Для того, аби в 

Україні відбулися реальні антикорупційні зміни, Тransparency International 

Україна закликає Уряд, парламент та президента зробити п’ять негайних 

кроків: 

1. Невідкладно забезпечити роботу незалежних антикорупційних 

органів. Здійснити запуск Національного агентства з питань запобігання 

корупції та ініціювати роботу системи електронного декларування. 

Передбачити належне фінансування цього органу у бюджеті. Забезпечити 

прозоре функціонування Національного антикорупційного бюро і 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

2. Імплементувати закон про прозоре фінансування політичних партій; 

3. Здійснити реальну судову реформу. Припинити ганебну суддівську 

практику звільнення високопосадовців-хабарників від ув’язнення; 
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4. Забезпечити принцип невідворотнього покарання для посадовців, що 

вчинили корупційний злочин, у тому числі за подання неправдивої 

інформації в декларації. 

5. Імплементувати закон про публічні закупівлі. Знизити корупційні 

ризики при закупівлях за державні кошти [57]. 

Transparency International Україна, ПриватБанк, ТОВ Аудиторська фірма 

«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (далі «PwC Україна») та GfK Ukraine 

представили результати спільного соціологічного дослідження «Рівень 

сприйняття корупції бізнесом». Опитування проводилось серед керівників 

українських підприємств у лютому-березні 2015 року і було покликане 

виявити комплексну картину реального стану справ з корупцією в Україні 

після подій Революції Гідності. За результатами дослідження 57,2 % 

опитуваних вважають, що ситуація з корупцією за останні півроку лишилася 

незмінною, 27,7% відповіли, що ситуація погіршилася, 15,1% респондентів 

відзначають покращення ситуації. Опитування охопило 2 741 підприємство з 

усієї території України [58]. 

Оцінювання проводилося за шкалою від (-5) до (+5), де 0 означав 

незмінність ситуації. Найбільш корумпованими виявилися державні органи в 

Одеській (-1,34), Запорізькій (-1,31) та Хмельницькій (-1,23) областях. 

Найменше корупції зафіксовано у Волинській (0,07), Закарпатській (-0,02) та 

Полтавській (-0,21) областях. У всіх інших регіонах керівники підприємств 

відзначають погіршення ситуації з корупцією. 

Серед галузей економіки, які найбільше страждають від впливу корупції, 

лідером є сільське господарство. Йому український бізнес поставив оцінку -

0,97 балів погіршення ситуації. Не набагато краща ситуація у галузях 

промисловості (-0,76), торгівлі (-0,73), транспорту і зв'язку (-0,61). 

Представники бізнесу, які стикалися з корупцією, протягом останнього 

півріччя визначили найкорумпованішими такі державні органи: податкову 

службу (25%); Агентство земельних ресурсів (7,1%); Державну автомобільну 

інспекцію (5,1%); митницю (4%); Міністерство внутрішніх справ (4%); 
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обласні адміністрації (3,7 %); прокуратуру (3,3%); міліцію (3,2%); санітарно-

епідеміологічну службу (2,9%); Державну реєстраційну службу (2,8%); суди 

(2,8%); пожежну службу (2,5%); медичні заклади (1,7%); Державну 

архітектурно-будівельну інспекцію (1,6%); міськвиконкоми (1,4%). 

На думку підприємців, найчастіше хабар вимагали при перевірці 

підприємств податковою службою, пожежною службою та під час операцій з 

ПДВ. Крім цього опитувані скаржилися на примус до дачі хабара чи оплату 

без квитанції зайвих послуг під час взаємодії не лише з податковою, але й з 

міністерством внутрішніх справ. Як виявило дослідження, найбільше на 

оформленні документації наживаються працівники Агентства земельних 

ресурсів, Державної автоінспекції та обласних адміністрацій [58]. 

В Канадсько-українському проекті сприяння доброчесності цілком 

доцільно зазначено, що аналіз практики запобігання та протидії корупції в 

Україні засвідчує наявність двох крайніх позицій, які є однаково шкідливі в 

контексті забезпечення реального підходу до проблем подолання корупції в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. З одного боку, 

представники органів влади, перш за все - правоохоронних органів, 

спираються на дані офіційної статистичної звітності про стан злочинності і 

роблять висновки про відсутність підстав для надмірного занепокоєння. З 

іншого боку, існує тенденція, особливо серед представників неурядових 

організацій та журналістів, будувати висновки про рівень корупції в органах 

влади виключно на матеріалах опитувань громадської думки. Такі 

дослідження часто є методично коректними щодо процедур, однак 

інтерпретація результатів є надто вільною. Не враховуються такі суттєві 

параметри отримуваних оцінок: наявність стереотипів масової свідомості, 

нечіткість уявлень про корупцію як політико-правове явище, нездатність 

розрізняти корупцію в приватній та публічній сфері, обмеження корупції 

лише (або переважно) хабарництвом, тощо. Як наслідок, в деяких 

публікаціях стверджують, що “хабарі беруть 80 % українських державних 

службовців”, “виконавча влада наскрізь корумпована” тощо. Очевидно, для 
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таких висновків недостатньо аргументів, побудованих лише на стереотипах з 

сфери масової свідомості. Отримати об’єктивне, максимально наближене до 

дійсності, уявлення про ступінь поширеності корупції в органах влади, 

можливо лише за умов поєднання всіх доступних методів збору інформації та 

коректного, теоретично обґрунтованого тлумачення отриманих 

результатів [56; с. 8]. 

На сьогоднішній день, процес подолання корупції значно 

активізувався, порівняно з минулими роками, відповідно ухвалюються нові 

антикорупційні закони, створюються нові антикорупційні органи тощо. Тому 

ми вважали за необхідне провести своє дослідження, яке базується на 

використанні наступних методів збору інформації: 

1. Експертні оцінки. У якості експертів були опитані (метод – інтерв’ю) 

керівники, заступники керівників  органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, судді, працівники правоохоронних органів, 

адвокати, вчені-правознавці, активісти неурядових організацій ,журналісти.  

2. Опитування населення. Проводилось методом анкетування.  

3. Опитування підприємців. Проводилось методом анкетування в 

основних регіонах України. 

4. Опитування державних службовців. Проводилось методом 

анкетування. Респонденти - працівники центральних та місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування (за виключенням судових та 

правоохоронних органів). 

Опитування та анкетування проводилося двічі: квітень-серпень 

2015 року та квітень-серпень 2016 року. 

Що стосується відношення населення до такого різновиду корупційної 

поведінки, як хабарництво, то відповідаючи на запитання в анкетах, які 

відтворюють ситуацію з вимаганням хабара, маємо такі результати (% тих, 

хто обирає такий варіант): 

- «не буду давати хабар» – 60 %; 

- «повідомлю керівництво» – 4 %; 
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- «повідомлю правоохоронні органи (анонімно)» –5 %; 

- «повідомлю правоохоронні органи і вкажу своє ім’я» –3 %; 

- «якщо будуть гроші, то буду платити» - 28 % (додаток 1). 

Наведені дані показують досить високий рівень принциповості 

населення та негативного ставлення до хабарництва. Також результати 

анкетування з питанням про повідомлення правоохоронних органів, свідчить 

про страх людей повідомляти не анонімно про факт скоєного 

правопорушення, через ненадійність програми захисту викривачів корупції. 

Розвиток для України інституту викривачів, в тому числі викривачів 

корупції є дуже важливим запобіжним заходом виникнення та поширення 

корупції у суспільстві. Якщо пересічні громадяни - свідки корупції на роботі, 

в школі, лікарні тощо, перестануть мовчати про корупційні діяння, то 

потенційний корупціонер тричі подумає перед взяттям хабара чи вчиненням 

незаконних дій. Хоч дані обставини, здавалося б, зрозумілі кожному, проте 

суспільне ставлення до викривачів корупції в нашій країні залишається 

негативним. Інформування – це найпростіший та найдієвіший спосіб 

боротьби з корупцією. Але на сьогодні для більшості українських громадян 

він вважається неприйнятним. 

Один з найвідоміших американських вчених, що досліджує дану 

проблему, професор Роберт Вон влучно зазначає, що «викривання»  

несправедливості і беззаконня є проявом мирного способу виявити незгоду з 

тим чи іншим станом речей, що є ознакою та гарантією демократії і 

плюралізму. Більше того, він стверджує, що мирна непокора і «викривання» 

несправедливості є моральним обов’язком [60, с. 6]. 

Поняття «викривач» в українській мові є фактично аналогом 

англійського терміну «whistleblower», дослівно – «той, що дмухає у свисток». 

За ініціативи громадського активіста Ральфа Нейдера, цей термін став 

широко застосовуватися з початку 1970-х років [61]. Нейдер замінив ним 

слова «донощик» («snitch») та «інформатор» («informer»), які мають, як і в 

українській мові, негативне смислове забарвлення. Низка гучних викриттів, 
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які мали місце в США наприкінці 60-х, у 70-х роках ХХ століття, 

спричинивши сильний резонанс у суспільстві, змусили конгрес закріпити 

правові гарантії для викривачів [62, с. 212-215].  

Саме поняття «викривач» на сьогодні викликає багато дискусій у 

багатьох країнах світу, які його передбачають у власному законодавстві. Така 

ситуація обумовлена складністю та суперечливістю процесу точного 

визначення кола та статусу осіб, що охоплюються цим поняттям, наявністю 

інформації, що викривається, в приватному чи публічному секторах держави, 

(корупційні злочини, злочини щодо державної безпеки, правовою сферою, 

що регулює відповідальність за те чи інше правопорушення порушення 

трудового законодавства тощо) та багатьма іншими питаннями. 

Для порівняння легальних визначень необхідно звернутись до 

законодавства держав, які визнані провідними у ефективності створення та 

регулювання інституту захисту викривачів, таких як: США, Великобританія, 

Румунія.  

Так, викривачі у США визначаються, як - працівники державних або 

приватних установ, організацій, які розкрили суспільству або органам влади 

ту чи іншу інформацію про правопорушення в управлінській діяльності, 

корупцію, порушення закону або інші проступки [63]. Існують також і інші 

підходи до законодавчого регулювання інституту викривачів. Наприклад, 

Австралія та Великобританія мають єдиний нормативний акт, що охоплює 

собою захист всіх видів викривачів які, за обґрунтованим переконанням 

працівника, вказують на злочин, невиконання законних повноважень, 

помилку у правосудді, загрозу здоров’ю чи безпеці будь-якої особи, діянь, які 

наносять шкоду довкіллю, будь-яку іншу інформацію, яка стосується 

попередніх умов та була свідомо прихована. Важливо також підкреслити, що 

британський законодавець включив у визначення інформацію про діяння, які 

не тільки вже були скоєні, а також ті, які скоюються зараз та можуть бути 

скоєні у майбутньому, що значно розширяє коло випадків, коли викривач 
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може бути захищеним та також надає закону ширші можливості для 

виконання функції попередження правопорушень [64].  

Що стосується румунських законодавців, то необхідно підкреслити їх 

прогресивність у цьому питанні, яка проявилась у прийнятті у 2004 році 

окремого закону, що регулює захист викривачів - Act on the protection of 

«whistleblowers» № 571. Але на відміну від законодавства США, визначення 

викривачів у цьому законі не включає в себе тих інформаторів, які «діяли» у 

приватному секторі, а отже, не захищає їх [65]. 

Щодо українського досвіду  визначення викривачів, то така інформація 

міститься у Законі України «Про інформацію», Законі України про «Про 

доступ до публічної інформації», нещодавно прийнятому Законі України 

«Про запобігання корупції». Проаналізувавши ці дефініції Дмитро Котляр, 

експерт з питань медіа-права, у коментарі до Закону «Про доступ до 

публічної інформації» зазначає що у всіх цих законах є істотні відмінності у 

визначенні викривача, що означає відсутність на законодавчому рівні 

єдиного підходу до визначення кола суб’єктів, підстав та порядку звільнення 

від відповідальності за розголошення інформації [66, с. 194]. Вказані 

відмінності, на нашу думку, можуть призвести до правових колізій.  

В Україні державний захист викривачів регулювався Законом України 

«Про засади запобігання та протидії корупції», який був замінений Законом 

України «Про запобігання корупції», що набрав чинності 26.04.2015 р. В 

новому законі була вилучена вимога до відсутності у викривача корисливих 

мотивів, неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів. Іншою 

зміною є те, що заборона на звільнення чи примушення до звільнення через 

викривання, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи 

застосування з боку керівника або роботодавця інших негативних заходів 

впливу тепер буде розповсюджуватись не тільки на викривача, а і на члена 

його сім’ї. Крім того, тепер інформація про викривача може бути 

розголошена лише за його згодою (за виключенням випадків, встановлених 

законом), а посадові і службові особи органів держави та місцевого 
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самоврядування, юридичних осіб публічного права повинні у разі виявлення 

чи одержання інформації про корупційне діяння негайно письмово 

повідомити про це та вжити заходи в межах повноважень. Новостворене 

Національне агентство з питань запобігання корупції буде здійснювати 

постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів та 

проводити щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері [67] 

Закон України «Про запобігання корупції» на нашу думку, досить 

виправдано не обмежує коло осіб за місцем роботи, порівняно із зарубіжним 

законодавством,  навіть більше, використовує загальне поняття «особа», а не 

«працівник», тобто викривачем може бути кожен, оскільки будь-хто 

потенційно може стати носієм інформації про ті чи інші правопорушення. 

Але з іншого боку, законодавче визначення викривача значно звужене видом 

інформації, яка може бути розкрита – це тільки та інформація, яка свідчить 

про діяння, пов’язані з корупцією.  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в Україні 

наразі бракує єдиного, універсального визначення «викривача», яке б 

охоплювало всіх суб’єктів, всі види розголошуваної інформації та порядок 

захисту викривачів та/або звільнення їх  від юридичної відповідальності. На 

обґрунтування тези можна привести приклад Рекомендованих принципів по 

розробці законодавства щодо захисту викривачів (Recommended draft 

principles for whistleblowing legislation) громадської організації «Transparency 

International»,  яка радить розширювати коло викривачів у законодавстві, не 

обмежуючись традиційною формулою «роботодавець-працівник», а також 

включати до цього списку консультантів, стажерів, тимчасових працівників, 

тих, хто шукає роботу, осіб, які надають додаткову інформацію тощо) [68].  

Варто зазначити, що до комітету Верховної Ради України подано 

законопроект Закону України «Про захист викривачів і розкриття інформації 

в суспільних інтересах». Він створений зусиллями коаліції «Ініціатива 11», 

куди ввійшли представники таких громадських організацій як Інститут Медіа 

Права, Центр протидії корупції, Всеукраїнська ліга правників проти корупції, 
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Blueprint for Free Speech та Центр UA. Зазначений законопроект, на нашу 

думку, містить прогресивні положення, що спираються на нагальні потреби 

сьогодення. Так, необхідно відзначити широке трактування поняття 

«викривач», яке пропонує законопроект, врахування можливості викривати 

інформацію через зовнішні та внутрішні канали, багатосторонній, чіткий і 

деталізований механізм захисту викривачів, що включає в себе також таку 

новелу як можливість застосування фінансових стимулів для викривачів, що 

очевидно є запозиченням досвіду країн з найефективнішою системою 

регулювання питання інформаторів – США, Південної Кореї та ін. Також 

вартим уваги є зарубіжний досвід введення в систему посадових осіб 

Уповноваженого з питань захисту викривачів, що здійснює контрольну 

функцію за дотриманням положень законопроекту та є додатковим 

гарантійним важелем в системі захисту викривачів [69].  

Експерт Харківської правозахисної групи Оксана Нестеренко вважає, 

що створення передусім надійних внутрішніх каналів розкриття інформації є 

особливо важливим, тому що дозволяє, з одного боку викрити суспільно 

необхідну інформацію, а з іншого – не відбудеться витоку конфіденційної 

інформації, що може запобігти конфліктам і суперечностям у 

майбутньому [70]. Ця думка співпадає з позицією Європейського суду з прав 

людини (далі – Суд). Про це свідчить рішення Суду по справі «Гужа проти 

Молдови» (Guja v. Moldova), де Суд визнав незаконним застосування санкцій 

до працівника, який розголосив суспільно необхідну, але конфіденційну 

інформацію. Важливою частиною обґрунтування рішення Суду був той факт, 

що працівник не мав дієвих засобів для того, щоб виправити порушення, 

застосовуючи внутрішні канали організації, оскільки таких механізм не був 

передбачений правилами всередині даної установи [71].  

Не менш значущим для України є питання соціального сприйняття 

викривання інформації, адже тут також існують ряд неоднозначних 

феноменів. За словами професора Роберта Вона «законодавство про захист 

викривачів не тільки відображає культуру, але й містить у собі цінності, які 
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на неї впливають» [72, с. 6]. Можливо, це через радянське минуле, де 

панували традиції суспільного осуду «доносчиків», можливо, через недоліки 

в чинному законодавстві, але згідно опитування міжнародною організацією 

PACT Inc. у жовтні 2014 – листопаді 2015 року 70 % українців ніколи не 

повідомляли про корупцію [73]. Тому очевидно, що в Україні необхідно 

провести значну просвітницьку роботу, спрямовану на підвищення 

потенціалу громадянського суспільства, зокрема, щодо активної 

безпосередньої участі громадян у викриванні правопорушень, яка, можливо, 

триватиме не один рік. Велика роль тут може бути відведена вищезгаданим 

громадським ініціативам, які на сьогодні грають визначну роль у розробці 

правового механізму захисту викривачів [74, с. 192]. 

На нашу думку, для того, щоб в Україні інститут захисту викривачів 

ефективно працював, необхідно здійснити такі кроки: 

- створити доступні та безпечні канали надання інформації; 

- створити спеціальний підрозділ антикорупційного органу для розслідування 

повідомлень викривачів та контролю за захистом їх анонімності та 

конфіденційності; 

- передбачити у повноваженнях судових та правоохоронних органів важелі 

впливу для реального захисту викривачів; 

- запровадити санкції за порушення анонімності викривача та його 

конфіденційності, за всякого роду утиски та переслідування за відповідне 

викриття; 

- захист викривачів має поширюватися на осіб, які розкривають інформацію 

не лише про корупційні дії, а й на всі незаконні дії; 

- розробити в українському законодавстві реальні механізми захисту 

викривачів корупції. 

Таким чином, в межах дослідження інституту викривачів, 

запровадженого нещодавно в національному антикорупційному 

законодавстві, пропонується визначити в національному законодавстві: 
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• наявність у структурі управлінь Національного антикорупційного бюро 

України спеціальних підрозділів прийняття і розслідування повідомлень 

викривачів корупції, забезпечення і контролю захисту їх анонімності та 

конфіденційності (зміни до статті 5 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»); 

• надання детективам Національного антикорупційного бюро України 

права приймати рішення про застосування заходів безпеки до викривачів та 

інших осіб, які потребують захисту у зв’язку антикорупційними 

розслідуваннями (зміни до статті 3 Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); 

• встановлення адміністративної відповідальності за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача корупції, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних 

заходів щодо викривача корупції, що порушують його права і законні 

інтереси, зокрема його трудові права як працівника (незаконні звільнення з 

роботи, зміна істотних умов праці, порушення конституційного права на 

відпочинок тощо), вчинене з особистих мотивів чи у зв’язку з його або члена 

його сім’ї діяльністю, пов’язаною з викриттям корупції, чи у зв’язку зі 

сприянням або наданням допомоги у такій діяльності (зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення) (додаток № 8). 

Таким чином, створивши реальний механізм захисту викривачів, 

можна значним чином покращити ситуацію в країні. Метою даної процедури 

є змінити ставлення людей до викривачів та переконати народ інформувати 

про корупційні та інші злочинні діяння і не боятися настання для них 

наслідків, які б загрожували життю, здоров’ю, житлу чи майну викривачів 

та/або їхніх близьких осіб. 

Досить показовими в цьому відношенні є  відповіді населення на 

питання: «які почуття виникають після  дачі хабара». Розподіл відповідей був 

наступним:  
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- «вдячність» – 5 %; 

- «заздрість» – 4 %; 

- «зневага до хабарника» – 33 %; 

- «злість, роздратування» – 21 %; 

- «ніяких почуттів - це звичайна практика» - 37% (додаток 1). 

В цих оцінках вбачається небезпечна тенденція, що поширилася в 

Україні – корупція стала звичним явищем у повсякденному житті населення, 

що свідчить найбільший відсоток опитаних респондентів. Крім того, 

позитивним моментом є великий відсоток населення, яке має негативне 

ставлення до хабарника, що свідчить про правильний напрямок змін 

українського менталітету.  

Відношення населення до хабарництва полягає в наступному: 

 35 % опитаних вказали, що краще дати хабар для отримання якісної 

послуги; 

 26 % - хабарі – це «норма життя»; 

 19 % - люди дають хабарі, тому що з них цього вимагають; 

 13 % - потрібно давати хабар, в якості подяки;  

 7 % - хабарництво виникає через складність і заплутаність 

законодавства (додаток 2).  

Дане опитування також свідчить про звичність такого явища, як 

корупція в житті пересічного громадянина. Люди дають хабарі для 

полегшення проходження довгих і затратних бюрократичних процедур, 

покращення якості надання послуг. Хабарництво стало «нормою життя», що 

є негативним явищем для українського суспільства та підлягає викоріненню. 

На питання «кому найчастіше доводилося давати хабарі» населення 

відповіло так: 

1. правоохоронні органи – 49 % ( уникнення штрафу за порушення 

правил дорожнього руху) ; 

2. медичні установи – 41 % (за прийняття до лікарні, надання медичних 

послуг); 
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 освітні заклади - 33 % (в школах та інших навчальних закладах за 

складання заліків, іспитів тощо) (додаток 2). 

Під час опитування підприємців, ми дійшли висновку, що для 

українського бізнесу найбільш поширена така корупційна практика: 

1. вимагання хабара (82 %); 

2. зловживання службовим становищем (75 %); 

3. вимагання «відкату», щоб виграти тендер (52 %). 

На думку українських підприємців найкорумпованішими органами 

влади в Україні є: 

1. суд – 87 %; 

2. прокуратура – 61 %; 

3.поліція – 13 %; 

4. місцева влада – 39 %; 

5. центральна влада – 36 %. 

При цьому 65 % опитаних підприємців вважають, що не обов’язково 

вчиняти корупційні дії, щоб вести успішний бізнес. В такому випадку, 

виникає питання, для чого тоді вдаватися до вчинення корупційних діянь, на 

що 33 % підприємців відповіли – «для прискорення процедури», 27 % - «щоб 

уникнути незаконних дій», 17 % - «щоб мати доступ до публічних 

закупівель». 

Після опитування про методи боротьби з корупцією, які необхідно 

застосувати до органів державної влади, маємо такі результати: 

 звільнення співробітників у проблемних держорганах (проголосувало 

72 %); 

 відповідна зарплата для держчиновників (проголосувало 57 %); 

 передбачити в українському законодавстві суворіші покарання 

(проголосувало 47 %); 

 правильне впровадження існуючих законів (проголосувало 

34 %)(додаток 3). 
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Таким чином, підводячи підсумки дослідження сучасного стану 

запобігання та протидії корупції в Україні, необхідно зазначити, що корупція 

має історичні витоки ще з часів Стародавньої Греції та Риму, існувала за 

часів царської Росії, в період радянської влади тощо. Після проголошення 

незалежності України, корупція почала стрімко розвиватися і до 

сьогоднішнього дня досягла ганебної, неприйнятної для демократичної 

держави меж.  

З середини 90-х років в Україні було проведено ряд соціологічних 

досліджень на тему сприйняття корупції населенням. Крім того розглянуто 

результати Індексу сприйняття корупції від Transparency International Україна 

та показники нашої  країни на рівні інших країн у світі, що посідає 130 місце 

серед 168 позицій у підсумках 2015 року, що свідчить про те, що Україна все 

ще продовжує знаходитися у числі держав з надзвичайно корумпованою 

владою. 

Так як, на сьогоднішній день, процес подолання корупції значно 

активізувався, відповідно було ухвалено немало нових законів, створено нові 

антикорупційні органи, нами було проведено власне дослідження у формі 

анкетування та опитування експертів, населення, підприємців, державних 

службовців. 

Проведеними опитуваннями різних груп респондентів доведено: 

1) необхідність змінити ставлення людей до викривачів корупційних 

провів; 

2) важливість переконання громадськості у більш активному 

інформуванні державних антикорупційних органів про факти корупційних та 

інших пов’язаних з ним адміністративних правопорушень; 

3) формування високої громадянської позиції без остраху загроз 

настання негативних наслідків для викривачів; 

4) довіра державним інституціям щодо  відповідного правового захисту 

викривачів. 

Для цього необхідно: 
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– передбачити у структурі управлінь Національного антикорупційного 

бюро України спеціальних підрозділів (штатних груп фахівців) прийняття і 

перевірки повідомлень викривачів корупції, забезпечення і контролю захисту 

їх анонімності та конфіденційності (зміни до статті 5 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України»); 

– надати детективам Національного антикорупційного бюро України 

право і можливість прийняття рішення про застосування заходів безпеки до 

відповідних осіб викривачів (зміни до статті 3 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); 

– встановити адміністративну відповідальність за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача корупції, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних 

заходів щодо викривача корупції, що порушують його права і законні 

інтереси, зокрема його трудові права як працівника (незаконні звільнення з 

роботи, зміна істотних умов праці, порушення конституційного права на 

відпочинок тощо), вчинене з особистих мотивів чи у зв’язку з його або члена 

його сім’ї діяльністю, пов’язаною з викриттям корупції, чи у зв’язку зі 

сприянням або наданням допомоги у такій діяльності (зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 
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Висновки до Розділу 1 

Дослідження поняття та правової природи корупції, необхідно 

зазначити, що у науковому доробку як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців існує велика кількість підходів до визначення поняття корупції та 

її правової природи.  

Не зважаючи на розмаїття думок і підходів у науковому середовищі 

щодо поняття «корупції», можна все ж виділити основні ознаки, які є 

визначальними складовими правової природи корупції:  

– системний характер; постійний розвиток; корупційні діяння завжди є 

умисними; отримання особами за вчинення корупційних діянь як 

матеріальних, так і нематеріальних благ; суб’єктами корупційних діянь 

можуть бути як особи, уповноважені на виконання функцій держави та інші 

особи, прирівняні до них (наприклад, керівники державних підприємств), так 

і фізичні особи та уповноважені представники юридичних осіб. 

З метою покращення розуміння правової природи корупції та 

формування більш повного уявлення про методи протидії їй пропонується 

розглядати корупцію в п’яти аспектах: політичному; економічному; 

правовому; соціальному; психологічному. 

Варто зазначити, що причиною такого розмаїття думок щодо поняття 

та правової природи корупції серед науковців є не що інше, як різне 

розуміння сутності корупції, існування великої кількості критеріїв, що 

застосовуються до визначення поняття корупції, а також намір науковців 

об’єднати в одне універсальне визначення усі існуючі аспекти виникнення 

корупції (політичний, економічний, правовий, соціальний, психологічний 

тощо), що є неможливим. Тому, на нашу думку, неправильно визначати 

поняття корупції з точки зору лише якогось одного аспекту, лише 

політичного, або соціально-економічного, або лише з правової точки зору. 

Корупцію необхідно розуміти як комплексне, взаємозалежне явище. 

Досліджуючи питання сутності та причин виникнення корупції, ми 

дійшли висновку, що корупцію в загальному вигляді можна поділити на: 
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малу, середню та велику (яку ще називають елітарною, інституційною або 

легальною). Кожний рівень корупції по-своєму небезпечний та підлягає 

виробленню ефективного механізму запобігання та протидії корупції для 

кожного рівня окремо. Складність викорінення малої корупції полягає у 

суспільній свідомості та моральним устоям, які склалися роками. Середній та 

великий рівень передбачає виникнення такої категорії, як конфлікт інтересів, 

що має оціночний характер та потребує, на нашу думку, детального розгляду. 

Конфлікт інтересів поділяється на особистісний та корпоративний, на 

потенційний та реальний. Також у нашому дослідженні описується 

процедура врегулювання конфлікту інтересів та визначено два способи: 

самостійний та зовнішній. 

Щодо причин виникнення корупції в Україні, то потрібно зазначити, що в 

українській науці існує велика кількість підходів до визначення причин 

виникнення корупції. Ми, у своєму дослідженні, виокремлюємо перелік 

причин виникнення корупції, які на нашу думку є доцільними:  

– нерівномірність розвитку ринкового господарства; 

– розшарування суспільства за рівнем добробуту (на бідних і багатих); 

– невідповідність (відставання) змін національного законодавства більш 

швидкому розвитку умов ринкового господарства; 

– неузгодженість законодавчих та інших норм, у тому числі 

адміністративно-правового характеру, діловому обороту, що складається у 

підприємницькій діяльності; 

– конфліктність у політичній системі, що представлена і владою, і 

бізнесом; 

– змушеність населення пристосовуватись і виживати у складних умовах 

становлення ринкових відносин; 

– створення штучного дефіциту ресурсів (продуктів праці); 

– зволікання у прийнятті ефективних адміністративних рішень. 

Одним із найбільш ефективних та необхідних засобів зниження рівня 

корупції в державі, на нашу думку, є правове виховання громадян, 
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починаючи з окремих курсів вивчення антикорупційного законодавства та 

програм протидії корупції в школах та вищих навчальних закладах, 

незалежно від фахового спрямування. 

Таким чином, високий рівень корупції в державі та її подальше 

поширення завдає значної шкоди всій системі управління та в разі невжиття 

відповідних заходів може призвести до підриву соціальної довіри до 

верховенства права;  руйнації соціальної моралі та почуття справедливості в 

населення; перешкоджання функціонуванню ринку та деформації 

нормальних систем розподілу; зниження громадської відповідальності, 

посилення соціальної напруженості у регіонах, зневіра у ефективності 

державної політики тощо. 

Прийняття вищими органами державної влади рішень у даній сфері не 

дає суттєвих позитивних результатів через низьку виконавську дисципліну, 

формальний підхід до виконання поставлених завдань. У результаті 

проблема корупції залишається гострою. 

Аналіз сучасного стану запобігання та протидії корупції в Україні 

свідчить, що корупція має історичні витоки ще з часів Стародавньої Греції та 

Риму, існувала за часів царської Росії, в період радянської влади тощо. Після 

проголошення незалежності України, корупція почала стрімко розвиватися і 

до сьогоднішнього дня досягла ганебної, неприйнятної для демократичної 

держави меж.  

З середини 90-х років в Україні було проведено ряд соціологічних 

досліджень на тему сприйняття корупції населенням. Крім того розглянуто 

результати Індексу сприйняття корупції від Transparency International Україна 

та показники нашої  країни на рівні інших країн у світі, що посідає 130 місце 

серед 168 позицій у підсумках 2015 року, що свідчить про те, що Україна все 

ще продовжує знаходитися у числі держав з надзвичайно корумпованою 

владою. 

Так як, на сьогоднішній день, процес подолання корупції значно 

активізувався, відповідно було ухвалено немало нових законів, створено нові 
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антикорупційні органи, нами було проведено власне дослідження у формі 

анкетування та опитування експертів, населення, підприємців, державних 

службовців. Проведеними опитуваннями різних груп респондентів доведено: 

1) необхідність змінити ставлення людей до викривачів корупційних 

провів; 

2) важливість переконання громадськості у більш активному 

інформуванні державних антикорупційних органів про факти корупційних та 

інших пов’язаних з ним адміністративних правопорушень; 

3) формування високої громадянської позиції без остраху загроз 

настання негативних наслідків для викривачів; 

4) довіра державним інституціям щодо  відповідного правового захисту 

викривачів. 

Для цього необхідно: 

– передбачити у структурі управлінь Національного антикорупційного 

бюро України спеціальних підрозділів (штатних груп фахівців) прийняття і 

перевірки повідомлень викривачів корупції, забезпечення і контролю захисту 

їх анонімності та конфіденційності (зміни до статті 5 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України»); 

– надати детективам Національного антикорупційного бюро України 

право і можливість прийняття рішення про застосування заходів безпеки до 

відповідних осіб викривачів (зміни до статті 3 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); 

– встановити адміністративну відповідальність за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача корупції, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних 

заходів щодо викривача корупції, що порушують його права і законні 

інтереси, зокрема його трудові права як працівника (незаконні звільнення з 

роботи, зміна істотних умов праці, порушення конституційного права на 

відпочинок тощо), вчинене з особистих мотивів чи у зв’язку з його або члена 
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його сім’ї діяльністю, пов’язаною з викриттям корупції, чи у зв’язку зі 

сприянням або наданням допомоги у такій діяльності (зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

РОЗДІЛ 2 ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ 

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

2.1 Національне агентство з питань запобігання корупції України 

як орган, що здійснює адміністративні заходи запобігання корупції в 

Україні 

Демократичні перетворення, що сьогодні відбуваються в Україні, 

супроводжують складні процеси реформування політичних, економічних та 

правових відносин. Однією із найголовніших складових цього процесу є 

запобігання і протидія корупції.  

Саме антикорупційна реформа займає важливе місце серед інших 

реформ і є однією із найбільш очікуваною у суспільстві. Тому проблема 

створення та ефективного функціонування незалежних органів, що 

здійснюють адміністративні заходи запобігання та протидії корупції є дуже 

актуальною на сьогоднішній день.  

В Україні існувала Національна антикорупційна стратегія на 2011–

2015 роки, відповідні органи: Національний антикорупційний комітет (з 

2010 р.) та урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, але 

все це не відповідало міжнародним стандартам, насамперед щодо органів, 

уповноважених на формування та реалізацію антикорупційної політики. Крім 

того, ряд функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не 

реалізовувалися жодним державним органом, зокрема проведення на 

постійній основі оцінювання стану справ з корупцією, моніторинг реалізації 

державної антикорупційної політики, формування світогляду несприйняття 

корупції. Не виконувалися в Україні також і вимоги міжнародно-правових 

iнструментiв щодо партнерства влади та громадянського суспільства у сфері 

антикорупційної політики – залучення громадськості до процесу прийняття 

суспільно важливих рiшень у сферi протидiї корупції, вiдбувається 

здебiльшого у формi недiєвих консультацiй для формального виконання 

вимог законодавства [51]. 
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Таким чином, в Україні фактично була відсутня ефективна стратегія 

запобігання та протидії корупції, а також були відсутні органи, уповноважені 

на здійснення антикорупційної політики, які б були незалежними з чітким 

визначенням кола повноважень. 

Комплексний аналіз зарубіжних антикорупційних інституційно-

функціональних моделей дає можливість виокремити три типи державних 

інституцій антикорупційної спрямованості, а саме:  

- багатоцільових державних агентств, уповноважених на реалізацію 

низки функцій у сфері протидії корупції; 

- спеціалізованих антикорупційних служб у складі правоохоронних 

органів;  

- самостійних профільних антикорупційних інституцій. 

У провідних європейських країнах найбільшого поширення набула 

друга модель, що передбачає створення автономних спеціалізованих 

антикорупційних служб у складі поліції (наприклад, Центральне управління 

боротьби з корупцією федеральної поліції Бельгії, Національне управління з 

розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки та 

навколишнього середовища Національного директорату поліції Норвегії 

тощо) або прокуратури [76; с. 262].  

14.10.2014 р. Верховна Рада України в другому читанні прийняла пакет 

антикорупційних законів, зокрема «Засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про 

Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів». Крім того, 

16.09.2014 р. було прийнято Закон України «Про очищення влади», який 

передбачає механізми люстрації посадових осіб органів державної влади й 

місцевого самоврядування. 23.10.2015 р. усі закони щодо боротьби з 

корупцією були підписані Президентом України П. Порошенком. Крім того, 

Указом Президента України № 808/2014 від 14.10.2014 р. було створено 
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Національну раду з питань антикорупційної політики як дорадчий орган при 

Президентові України, діяльність якого спрямована на повноцінне й 

ефективне виконання ним своїх конституційних повноважень у зазначеній 

сфері [77]. 

Відповідно до нового антикорупційного законодавства в Україні 

створені такі органи, уповноважені здійснювати адміністративні заходи 

запобігання і протидії корупції: 

1. Національне агентство з питань запобігання корупції; 

2. Національне антикорупційне бюро України; 

3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура [78]  

Національне агентство з питань запобігання корупції створюється в 

межах виконання Закону України «Про запобігання корупції», ухваленим 

14.10.2014 року. Відповідно до зазначеного Закону - це центральний орган 

виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує 

формування та реалізує державну антикорупційну політику. Національне 

агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів. 

Членом Національного агентства може бути громадянин України, не 

молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною 

мовою та здатний своїми діловими та моральними якостями, освітнім і 

професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові 

обов’язки. Члени Національного агентства призначаються на посаду 

Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами 

конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки 

підряд. Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом 

Міністрів України на посади членів Національного агентства кандидатів, 

відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів 

України та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.  

До складу конкурсної комісії входять: 
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- особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету 

Верховної Ради України, до предмету відання якого належить питання 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією; 

- особа, визначена Президентом України; 

- особа, визначена кабінетом Міністрів України; 

- керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань державної служби; 

- чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають 

досвід роботи у сфері запобігання корупції. 

Рішення про створення першого Національного агентства з питань 

запобігання корупції Кабінет Міністрів України ухвалив 18.03.2015 р. [79]. 

Проте, після виборів конкурсною комісією керівників Національного 

агентства, громадські активісти помітили порушення норм Закону, а саме 

положення про склад конкурсної комісії. Відповідно до норм 

антикорупційного законодавства, половина конкурсної комісії мають 

складати представники громадських об’єднань, як вказано вище. Під час 

перевірки біографій вказаних представників виявилося, що деякі громадські 

організації зареєстровані за однаковою адресою, а також відсутня інформація 

про наявність у вказаних осіб досвіду роботи у сфері запобігання корупції, 

що надає сумніви про об’єктивність вибору кандидатів до членства 

Національного агентства з питань запобігання корупції [80].  

На нашу думку новостворене національне агентство просто фізично не 

зможе перевірити усі електронні декларації сотень тисяч державних 

службовців з усієї України. І саме від керівництва даного органу буде 

залежати, чиї декларації підпадуть під перевірку і навпаки. Саме тому, 

вибори до цього органу принципово мають бути прозорими і бути 

проведеними за участі справжніх авторитетних антикорупційних організацій. 

Вважаємо за необхідне звернути особливу увагу на роль громадських 

організацій при здійсненні антикорупційних заходів запобігання та протидії 
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корупції в Україні, в тому числі залучення таких об’єднань до виборів 

кандидатів до антикорупційних органів.  

Ми погоджуємося з думкою таких вчених, як Д. Сірик , А. Русаков, 

Я. Бездуган, В. Завгородній та багатьох інших, що подолання корупції, 

створення реально дієвих механізмів боротьби з корупцією в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування неможливе без залучення 

інститутів громадянського суспільства. Важливим напрямом запобігання та 

протидії корупції є моніторинг та контроль з боку громадянського 

суспільства за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Важливу роль в такій діяльності відіграють громадські 

організації.  

Принципи та форми участі громадського суспільства у запобігання та 

протидії корупції передбачені Конвенцією ООН проти корупції. Вона була 

підписана 09.12.2003 р. міжнародною спільнотою і стала визначною подією в 

історії сучасних міжнародно-правових відносин у сфері запобігання і 

протидії корупції. Саме в статті 13 ― забезпечення доступу суспільства 

(громадськості) до процесів протидії корупції, йдеться про посилення 

прозорості та сприяння залученню громадян до процесів прийняття рішень; 

забезпечення для громадського ефективного доступу до інформації; 

здійснення заходів з інформування громадськості, які б сприяли створенню 

атмосфери нетерпимості до корупції; повагу, заохочення і захист свободи 

пошуку, отримання і поширення інформації про корупцію [81]. 

Участь громадян у здійсненні контролю над діяльністю органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування – це одна з форм реалізації 

конституційних прав громадян. Відповідно до статті 36 Конституції України, 

громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 

задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 

інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення 
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або захисту прав і свобод інших людей. Також відповідно до статті 38 

Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно 

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до 

державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування [82]. 

З 01.01.2016 р. вступили в дію зміни до Законів України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» № 755-ІV та "Про громадські об'єднання" № 4572-VI, які значно 

спростили процедуру реєстрації громадських організацій та зменшили 

можливості адміністративного тиску на такі організації. Це підтверджується 

збільшенням кількості зареєстрованих організацій і зменшенням відмов в 

реєстрації з боку реєстраційних служб. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об’єднання», 

громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. В свою чергу, громадське об’єднання - 

це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного 

права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 

зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших 

інтересів. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 

добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності 

перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), 

прозорості, відкритості та публічності [83]. 

В статті 21 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. 

передбачена участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції, а 

саме громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а 

також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають 

право:  
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1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, 

Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, 

підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці 

правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також 

громадськості; 

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", 

інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових 

актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних 

органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування 

поданих пропозицій; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

запобігання корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, 

соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання 

корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які 

не суперечать законодавству; 

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 

корупції. 
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Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути 

відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, 

які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно 

основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, 

встановленому законом [37]. 

Крім того, Указом Президента України від 26.02.2016 р. було утворено 

Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства як 

консультативно-дорадчий орган при Президентові України, а також 

затверджено національну стратегію сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки. В даній стратегії визначені такі 

проблеми розвитку громадських організацій в Україні: 

-  взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість 

діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, 

низький рівень взаємної довіри; 

- негативний вплив на розвиток громадянського суспільства та 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина справляють тимчасова 

окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя та військова агресія Російської Федерації в окремих районах 

Донецької і Луганської областей, існуючі у зв'язку з цим перешкоди в 

утворенні і діяльності організацій громадянського суспільства на відповідних 

територіях; 

- недосконалість чинного законодавства створює штучні бар'єри для 

реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів 

організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських 

пропозицій органами державної влади, органами місцевого самоврядування; 

- рівень гармонізації законодавства України із законодавством 

Європейського Союзу та врахування кращого міжнародного досвіду у сфері 

розвитку громадянського суспільства є недостатнім. 

Такий стан справ призвів до того, що: 
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• відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування; 

• недостатньою є практика залучення громадськості до формування та 

реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення; 

• благодійники не мають ефективних стимулів з боку держави, зокрема 

податкових, обтяжені бюрократичними процедурами, відсутній дієвий 

механізм захисту від шахрайства та інших зловживань у сфері 

благодійництва; 

• більшість організацій громадянського суспільства не має доступу до 

державної фінансової підтримки через її обмежений обсяг, незастосування 

прозорих конкурсних процедур та надання необґрунтованих переваг окремим 

видам організацій громадянського суспільства; реалізацію програм (проектів, 

заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства, для 

виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка держави, 

ускладнюють надмірно короткі строки, протягом яких вона надається, та 

необґрунтовані обмеження на види витрат, які можуть бути профінансовані 

за рахунок бюджетних коштів; 

• потенціал організацій громадянського суспільства не повною мірою 

використовується органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування для надання соціальних та інших суспільно значущих 

послуг; спостерігається тенденція надання переваги у цій сфері державним і 

комунальним підприємствам та установам, що не сприяє підвищенню якості 

послуг та призводить до надмірного зростання бюджетних видатків; 

• недостатніми є стимули щодо здійснення організаціями 

громадянського суспільства підприємницької діяльності, спрямованої на 

вирішення соціальних проблем (соціальне підприємництво),  долучення 

таких організацій до надання соціальних послуг зі сприяння у 

працевлаштуванні та професійної підготовки соціально вразливих верств 

населення; 
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• відсутня єдина державна інформаційно-просвітницька політика у сфері 

сприяння розвитку громадянського суспільства [85]. 

У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати 

багато завдань, серед яких: 

- спрощення реєстраційних процедур для організацій громадянського 

суспільства; 

- розширення повноважень щодо вирішення питань місцевого значення; 

- фінансування проектів, заходів, розроблених організаціями 

громадянського суспільства за рахунок Державного бюджету; 

- запровадження однакового підходу щодо оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб при отриманні безкоштовних соціальних послуг від 

бюджетних установ та від організацій громадянського суспільства; 

- впровадження допоміжних (сателітних) рахунків для статистичного 

обліку організацій громадянського суспільства та обліку їх діяльності 

відповідно до міжнародних стандартів; 

- активізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення 

громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та 

вираження інтересів через різні форми демократії участі [85]. 

Ми погоджуємося з думкою Мельника М.І., що громадські організації 

відіграють важливу роль у протидії корупції. Ця роль полягає у сприянні 

прозорості функціонування владних структур, що, у свою чергу, створює 

сприятливі умови для запобігання корупції, виявлення фактів корупційних 

правопорушень і притягнення винних осіб до відповідальності [ 29, с.254]. 

На нашу думку, правильно зауважує Д. Сірик, що участь громадських 

об'єднань в управлінні державними справами дає змогу забезпечити такі 

істотні характеристики органів влади, як публічність, відкритість, взаємодія з 

громадянським суспільством, орієнтація на суспільну підтримку, запобігання 

конфліктам тощо. Тому залучення громадськості до процесу державного 

управління юридична наука завжди розглядала як найважливішу складову 
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правового статусу громадянина, що дає можливість діяти заради суспільного 

блага [86, с. 48]. 

Єврокомісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності 

В. Юрова вважає, що велика роль під час боротьби з корупцією належить 

пресі, яка має продемонструвати нульову толерантність до корупції. 

Необхідна широка інформаційна компанія, щоби в громадськості було 

розуміння того, що корупція – це ненормально, щоб люди перестали платити 

за ті послуги, які вже оплачені з державного бюджету [87]. Ми погоджуємось 

з думкою єврокомісара, що як громадські організації, так і засоби масової 

інформації мають бути максимально прозорими у своїй діяльності. 

Громадські організації, як і преса є таким собі «мостом» між державою в 

обличчі органів виконавчої влади або місцевого самоврядування та простих 

громадян. Тому для громадських організацій дуже важливим є спрощення 

процедур реєстрації, фінансова підтримка з боку держави, а також надання 

необхідної для боротьби з корупцією в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування кількості повноважень та засобів впливу.  

Велику роль у формуванні світогляду населення відіграє антикорупційна 

громадська просвіта. На нашу думку, сьогодні необхідно здійснювати 

впровадження освітніх програм із залученням, на конкурсних засадах, 

громадських організацій у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах з метою формування негативного ставлення молоді до 

корупції. Крім того, необхідно усіма можливими способами, залучаючи 

засоби масової інформації, забезпечити вільний доступ громадян до 

інформації [88]. 

Таким чином, незалежні громадські організації можуть значно 

покращити ситуацію в країні, обравши чесних, справедливих кандидатів до 

антикорупційних органів, в тому числі до Національного агентства з питань 

запобігання корупції.  

До повноважень Національного агентства належать: здійснювати 

контроль за виконанням законодавства з питань етичної поведінки, 
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розробляти проекти Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання; запобігати та врегульовувати конфлікт інтересів у діяльності 

службовців; здійснювати перевірки декларацій осіб, їх зберігання та 

оприлюднення, проводити моніторинг способу життя осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; здійснювати 

співпрацю з викривачами, вживати заходів щодо їх захисту, притягувати до 

відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, координація та 

надання методичної допомоги щодо виявлення корупціогенних ризиків 

тощо [37]. 

Функціями національного агентства з питань запобігання корупції є: 

1. проведення аналізу: 

- стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції; 

- статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації 

стосовно ситуації щодо корупції; 

2. розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми 

з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності 

виконання Антикорупційної стратегії; 

3. підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету 

Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики; 

4. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної 

політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань; 

5. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо 

корупції; 

6. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства 

з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб; 
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7. координація та надання методичної допомоги щодо виявлення 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй 

діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі 

підготовки та виконання антикорупційних програм; 

8. здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та 

оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

9. забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов'язані з корупцією правопорушення; 

10. затвердження правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

11. координація в межах компетенції, методичне забезпечення та 

здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; 

12. погодження антикорупційних програм державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

розробка типової антикорупційної програми юридичної особи; 

13. внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких передбачена 

наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб); 

14. здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про 

можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового 
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та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні 

їх прав, у зв'язку з таким інформуванням; 

15. організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з 

питань, пов'язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

16. надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань 

застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних 

до них осіб; 

17. інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання 

корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості 

громадян негативного ставлення до корупції; 

18. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; 

19. координація виконання міжнародних зобов'язань у сфері формування 

та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, 

неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними 

організаціями в межах своєї компетенції; 

20. обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та 

міжнародними організаціями; 

21. інші повноваження, визначені законом. 

Національне агентство з метою виконання покладених на неї повноважень 

має такі права: 

1. одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань; 
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2. мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими 

системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими 

технічними засобами; 

3. залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у 

вивченні окремих питань фахівців, у тому числі на договірній основі, 

працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування; 

4. створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, 

семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції; 

5. приймати з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для 

виконання нормативно-правові акти; 

6. отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог 

Закону «Про запобігання корупції», проводити за власною ініціативою 

перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону; 

7. проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання 

антикорупційних програм; 

8. вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та 

обмежень, передбачених Законом; 

9. отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що 

можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених 

цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 
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10. звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними 

нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з 

порушенням встановлених Законом вимог та обмежень, визнання недійсними 

правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з 

корупцією правопорушення; 

11. затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів 

влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм; 

12. ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів 

щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних 

або пов'язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать 

про факти таких правопорушень; 

13. інші права, передбачені законом.  

Приписи Національного агентства є обов'язковими для виконання [89]. 

Також необхідно звернути увагу на те, що Національне агентство з метою 

виконання покладених на нього повноважень має право складати протоколи 

про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції 

національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 

(правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9, 188-46 КУпАП). У 

разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають 

протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з 

рішенням Національного агентства. У разі виявлення ознак іншого 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне 

агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим 

спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок 

Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого 
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воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення 

про вчинене правопорушення. 

Контроль за витрачанням Національним агентством коштів 

здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на 

два роки. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства 

забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка 

утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі 

результатів конкурсу. Порядок організації та проведення конкурсу з 

формування Громадської ради при Національному агентстві визначається 

Кабінетом Міністрів України. Громадська рада при Національному агентстві 

заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань 

Національного агентства, затверджує щорічні звіти про діяльність 

Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи 

проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях 

Національного агентства свого представника з правом дорадчого голосу. 

Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після 

затвердження Громадською радою при Національному агентстві 

оприлюднюються на його офіційному веб-сайті [37]. 

На нашу думку, громадську раду необхідно обирати з числа 

представників громадських організацій антикорупційного спрямування, для 

того щоб громада була дійсно «громадською». Таким чином, необхідно 

надати право делегувати представників до складу громадських рад при 

Національному агентстві з питань запобігання корупції в Україні лише 

профільним громадським організаціям, тобто тим організаціям, до статутної 

діяльності яких належать питання запобігання і протидії корупції, інше 

сприяння державній антикорупційній політиці. Відповідні зміни 

пропонується внести до статті 14 Закону України «Про запобігання корупції» 

(додаток №8). 

Так як члени Національного агентства з питань запобігання корупції 

призначаються на посаду строком на 4 роки, то вважаємо, що контроль за 
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витрачанням коштів Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один 

раз на два роки замало. Вважаємо за доцільне, фінансовий аудит проводити 

щороку у період звітування. 

Отже, національне агентство з питань запобігання корупції – це 

специфічна превентивна установа. Превентивність полягає у попередженні 

випадків корупції шляхом забезпечення перевірки декларацій 

держслужбовців. Завдяки нововведеним електронним деклараціям 

держслужбовців, забезпечено доступність та відкритість даних про 

чиновників для громадянського суспільства та засобів масової інформації, які 

на основі реальної картини зможуть проводити власний аналіз та 

розслідування. 

На нашу думку, створення подібного органу в країні з таким рівнем 

корупції було необхідним, адже одним із найголовніших адміністративних 

заходів запобігання корупції – прибрати можливості для корупції. Інше 

питання як буде працювати даний орган, чи всі електронні декларації будуть 

перевірятися, чи лише ті, які будуть вигідними керівним посадам вищих 

органів влади та як об’єктивно будуть виконуватися обов’язки, визначені 

новим антикорупційним законодавством. 

 Також, проаналізувавши роль громадських організацій при здійсненні 

адміністративних заходів запобігання корупції в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, можна зробити висновок, що для ефективної 

діяльності громадських організацій в Україні існує достатня нормативна база, 

зокрема, національна стратегія, обіцяє значно полегшити та покращити 

умови існування таких громадських організацій. На сьогодні в Україні існує 

чимало антикорупційних громадських організацій, але немає потужної, 

незалежної, здатної впливати на владу та її представників. Тому, на нашу 

думку, варто об’єднати такі організації в одну, але дуже потужну, 

максимально прозору, надати їй матеріальну, спонсорську підтримку, 

підтримку засобів масової інформації для ефективнішої боротьби з 

корупцією. 
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2.2 Національне антикорупційне бюро України як орган, що 

здійснює адміністративні заходи протидії корупції в Україні 

 Одним із напрямків протидії корупції у світовій практиці є створення 

спеціальних антикорупційних інституцій, діяльність яких спрямована на 

активну протидію та запобігання цьому негативному явищу. Як відомо, 

статтею 36 Конвенції Організації об’єднаних націй проти корупції 

передбачається зобов’язання держав-учасниць цієї конвенції забезпечити: 

1) існування органу або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за 

допомогою правоохоронних засобів; 

2) надання такому органу або особам необхідну самостійність для того, щоб 

вони могли ефективно виконувати свої функції без неналежного впливу; 

3) достатню кваліфікацію та ресурси для співробітників такого органу [90]. 

Так само у статті 20 Кримінальної про боротьбу з корупцією 1999 року 

(ратифіковано Законом України від 18.10.2006 р.) зазначено, що кожна 

сторона вживатиме таких заходів, які можуть бути необхідними для 

забезпечення спеціалізації персоналу та органів по боротьбі із корупцією. 

Для того, щоб вони могли здійснювати свої функції ефективно та без будь-

якого невиправданого тиску, вони повинні мати необхідну самостійність 

відповідно до основоположних принципів правової системи сторони. 

Сторони забезпечуватимуть персоналу таких органів підготовку та фінансові 

ресурси, достатні для виконання його завдань [91]. 

Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ) створене 

відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» (від 14.10.2014 р. № 1698-УІІ) на виконання вимог міжнародних 

договорів (статті 36 Конвенції ООН проти корупції та статті 20 Кримінальної 

конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією) і рекомендацій 

міжнародних організацій, учасниками яких є Україна (Стамбульський план 

дій організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) і Групи держав 

проти корупції (ГРЕКО) [92, с.30] . Антикорупційне бюро є державним 

правоохоронним органом, на який покладається: попередження, виявлення, 
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припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці [93]. Тобто це 

слідчий правоохоронний орган із повноваженнями здійснювати 

процесуальні, слідчі дії та оперативно-розшукову діяльність. По суті – це 

каральний орган, головною функцією якого є збирання доказів причетності 

до корупційних злочинів високопосадовців I-II категорій, що відрізняє 

антикорупційне бюро від національного агентства з питань запобігання 

корупції, яке виконує скоріше превентивні функції, направлені на державних 

службовців усіх рівнів та категорій в країні. Подібні структури існують у 

США, Польщі, Грузії, Сінгапурі, Ізраїлі, Індії. 

Науково – експертна оцінка Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України», вказує на суперечності положень щодо 

створення НАБУ Президентом України (частина друга статті 1, частина 

перша статті 6) статті 106 Конституції України та інші юридичні та технічні 

недоліки цього Закону. Останні правки у кінцевому варіанті проголосованого 

законопроекту включають, зокрема, зміни щодо набрання чинності цим 

законом. Так, якщо в першій редакції зазначеного закону в Прикінцевих 

положеннях передбачалося набрання чинності з моменту опублікування, а 

введення в дію - через три місяці з дня набрання чинності, то в проекті до 

другого читання згадуваний закон набирає чинності через три місяці. Тепер 

виходить, що створення НАБУ (зокрема й обрання директора) проводилося 

на виконання Закону України, який ще не набрав чинності [94, с.56] 

Національне бюро складається з центрального і семи територіальних 

управлінь, які є юридичними особами публічного права. Територіальні 

управління знаходяться у містах: 
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- Львів (поширює свою діяльність на регіони: Волинська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Вінницька області);  

- Хмельницький (Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька 

області); 

- Миколаїв (Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області, Автономна 

Республіка Крим); 

- Мелітополь (Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська області, 

м. Севастополь); 

- Полтава (Полтавська, Сумська, Харківська області); 

- Краматорськ (Донецька, Луганська області); 

- Київ (Київська, Черкаська, Чернігівська області) [95]. 

Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14.10.2014 р., антикорупційне бюро має такі обов’язки:  

1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових 

справах, витребуваних від інших правоохоронних органів; 

2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове 

розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених 

законом; 

3) вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які 

можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у 

кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного 

бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке 

накладено арешт; 

4) взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків; 
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5) здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; 

6) забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та 

інших визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому 

кримінальних правопорушеннях; 

7) забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з 

особами, які повідомляють про корупційні правопорушення; 

8) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та 

інформує суспільство про результати своєї роботи; 

9) здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції 

відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. 

 А також Національному бюро та його працівникам для виконання 

покладених на них обов’язків надається право: 

1) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що 

затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, 

та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та 

негласні оперативно-розшукові заходи; 

2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з 

прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-

розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та 

інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, 

але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення 

та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 

підслідності; 

3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу 

Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у 

вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних 
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органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 

виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, 

доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у 

встановленому законом порядку, відомості про використання коштів 

Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним 

майном. Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані 

невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати 

відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт 

повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це 

Національне бюро з обґрунтуванням причин. Національне бюро за 

зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання 

інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання 

Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо 

недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених 

законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про 

них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий 

доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та 

банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або 

органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі 

урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та 

іншими технічними засобами. 

Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із 

дотриманням законодавства про захист персональних даних та 

забезпеченням таємниці, що охороняється законом; 

4) знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування 

із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними 

для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних 



 

94 
 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, у 

тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, 

депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій 

незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, 

правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для виконання 

обов’язків Національного бюро. Отримання від банків інформації, яка 

містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених 

Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням 

положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних 

паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, 

що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, - в порядку та 

обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з 

урахуванням положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене 

рішення, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих 

днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості її надання у 

зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного 

суб’єкта Національне бюро може продовжити строк надання інформації на 

строк не більше двох календарних днів; 

6) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати 

архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 

охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

7) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах 

кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких 

установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення 

виконання повноважень Національного бюро; 
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8) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи, що 

включають оперативних та слідчих працівників; 

9) за пред’явлення службового посвідчення входити безперешкодно до 

державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного 

контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро 

або його заступника - безперешкодно проходити до військових частин та 

установ, пунктів пропуску через державний кордон України; 

10) використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків 

транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам (крім 

транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв 

іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального 

правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх 

вчиненні, доставляння до закладів охорони здоров’я осіб, що потребують 

екстреної медичної допомоги; 

11) надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування 

обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і 

умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до 

підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів 

протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій; 

12) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на 

договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності 

цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають 

допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні 

кримінальних правопорушень. 

Контроль за ефективністю використання коштів на зазначені цілі 

здійснює Рахункова палата України; 
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13) за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови 

про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством 

України; 

14) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати 

інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, 

передбачених законодавством; 

15) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні 

засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в 

порядку, передбачених Законом України "Про Національну поліцію"; 

16) видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, 

взятим під захист, відповідно до законодавства зброю, спеціальні засоби 

індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку; 

17) здійснювати правове співробітництво із компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України; 

17-1) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та 

Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані 

(надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються 

фінансових і корупційних кримінальних правопорушень; 

18) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у 

закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію 

та повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів 

держави з питань, які стосуються виконання обов’язків Національного бюро, 

а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних; 

19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі 

щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в 

окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах 

попереднього ув’язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро. 
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Крім того, НАБУ може від імені України надавати міжнародні 

доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, 

укладати угоди про співробітництво з питань її повноважень з іноземними і 

міжнародними правоохоронними органами та організаціями, звертатися від 

імені України до іноземних державних органів в установленому 

законодавством України та відповідних держав порядку тощо. Національне 

бюро може створювати та брати участь у міжнародних слідчих групах 

відповідно до цього закону та інших законодавчих актів та міжнародних 

договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у боротьбі з 

корупцією, мати інші повноваження, пов’язані з виконанням нею своїх 

обов’язків [93]. 

Потрібно зазначити, що основною причиною створення будь-якої 

антикорупційної інституції є вирішення конкретної проблеми корупції і 

зниження її рівня за сприяння спеціалізованого органу. Проте в 

демократичних суспільствах традиційні антикорупційні функції (виявлення, 

розслідування і кримінальне переслідування, забезпечення прозорості 

державних витрат за допомогою фінансового контролю, відкритість органів 

державного управління шляхом доступу до інформації і відкритості для 

громадянського суспільства, запобігання конфлікту інтересів тощо) зазвичай 

здійснюються в межах існуючих державних інституцій [97, с.146]. Але в 

Україні до останнього часу ці функції були розподілені між великою 

кількістю органів, що призводило до паралельного виконання ними завдань 

щодо виявлення, припинення та розкриття корупційних діянь, через 

відсутність належного нормативного закріплення розподілу повноважень 

різних суб’єктів боротьби з корупцією, що призвело до великих витрат 

матеріальних та інших ресурсів, а також, в окремих випадках, до порушення 

норм процесуального законодавства [98, с.12 ].  

Вперше у вітчизняному законодавстві з’явився не тільки новий 

незалежний антикорупційний орган, але і посада – детектив. Саме у пункті 4 

статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
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вказано, що до структури управлінь НАБУ можуть входити підрозділи 

детективів, які здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, 

інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні заходи тощо. У статті 10 

цього документа вказано: досудове розслідування в кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, зарахованих до підслідності Національного 

бюро, а також в інших справах, витребуваних до НАБУ прокурором, що 

здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками бюро, 

проводять старші детективи й детективи Національного бюро, які є 

держслужбовцями, але не мають спецзвань. Кандидати на ці посади мають 

складати тести на знання законодавства, логічне мислення, психометрію і 

пройти співбесіду. Потім – шеститижневий курс тренінгів. До того ж такий 

вишкіл для них відбуватиметься щороку. Основа роботи детективів – 

аналітика інформації щодо виявлення корупційних ризиків у різних 

галузях [93].  

Необхідно зазначити, що ідею створення у цій структурі посади 

детектива запозичили саме з грузинського досвіду. 

Безперечно, позитивним моментом є високий рівень заробітної плати, 

визначеної Законом України «Про національне антикорупційне бюро 

України», що значно знижує виникнення корупційних ризиків. Високий 

рівень оплати праці, жорсткий конкурсний відбір, різноманітні тестування, 

співбесіди та перевірки робить дану професію престижною та привертає 

увагу кращих спеціалістів.  

 Вважається, що Національне антикорупційне бюро України буде 

працювати на принципово нових засадах, із врахуванням громадської думки 

та попереднього досвіду України у сфері протидії корупції. Нові засади 

полягають тому, що: 

- спеціалізація антикорупційного бюро виключно на вищій посадовій 

корупції; 
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- підзвітність (звітування НАБУ передою Радою громадського контролю 

та суспільством, члени ради матимуть повноваження зсередини 

контролювати діяльність Бюро. Крім того, кожні 6 місяців детальний 

звіт про результати діяльності Бюро публікуватиметься на сайті органу, 

де кожен зможе побачити реальну кількість розслідувань та переданих 

до суду кримінальних справ); 

- політична незаангажованість органу - директора Бюро призначатиме 

комісія з 9 представників усіх органів державної влади – по троє від 

Президента, Уряду та Парламенту. Керівника Бюро не можна звільнити 

з політичних мотивів, вичерпний перелік підстав для дострокового 

звільнення наведено в законі. Голова призначається на 7 років і не 

може бути призначений на повторний строк. 

Варто зазначити, що після завершення правоохоронної реформи, 

Національне антикорупційне бюро буде одним із п’яти органів досудового 

розслідування, разом з органами внутрішніх справ, податковими органами, 

Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань. Відповідно до 

статті 216 КПК України [99], досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо 

відповідальне становище згідно частини першої статті 9 Закону України 

«Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої-третьої 

категорій посад державної служби, суддями та працівниками 

правоохоронних органів, а також вчинених службовими особами 

Національного антикорупційного бюро України, прокурорами 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове 

розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності 

детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, здійснюють слідчі органи Державного 

бюро розслідувань. Варто зазначити, що повноваження Державного бюро 

розслідувань в частині досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо 
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відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону 

України «Про державну службу», фактично дублюють повноваження 

Національного антикорупційного бюро України, оскільки «службові особи, 

які займають особливо відповідальне становище» і є тими ж «вищими 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави», 

корупційна діяльність яких має розслідуватися НАБУ [100]. 

Необхідно звернути увагу на те, що сьогодні законодавче забезпечення 

формування національної системи антикорупційних органів не можна 

вважати завершеним, оскільки ще триває реформування органів внутрішніх 

справ, які є спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 

корупції. Так, було ліквідовано спеціальний підрозділ по боротьбі з 

організованою злочинністю, серед завдань якого була протидія 

корупції [101], що на нашу думку, є позитивним моментом, так як даний 

орган був малоефективним. 

З приводу ефективності діяльності органів, серед завдань яких була 

протидія корупції (Національна поліція України, прокуратура, військова 

прокуратура, Служба безпеки України, податкова міліція, яка зараз на етапі 

реформування, Служба правопорядку Збройних Сил України), нами було 

проведено власне дослідження на основі Відомостей про стан боротьби з 

корупцією в м. Києві за 2012-2015 роки та станом на 

31.07.2016 р. (додаток 4). 

Таким чином, станом на 2012 – 31.07.2016 роки відповідно до даних, 

висвітлених у додатку 4, найбільшої активності у виявленні корупційних 

правопорушень досягли саме Національна поліція України, найменшої – 

податкова міліція, Служба правопорядку ЗСУ. Дивлячись на показники 

продуктивності, то найбільше виявлених корупційних правопорушень було 

саме в 2014 році - 181 (Національна поліція України). Варто звернути увагу 

на те, що дивлячись на дані відомості спостерігається дуже мала кількість 

притягнутих осіб до відповідальності. Якщо за приклад взяти 2016 рік, то із 

47 виявлених Національною поліцією України (на той момент органи 
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внутрішніх справ) корупційних правопорушень – лише 3 особи притягнуто 

до відповідальності, що свідчить про неефективність здійснюваних заходів 

протидії корупції. Виникає питання, яким чином інші правопорушники 

уникнули відповідного покарання? Чому керівництво вказаних органів не 

реагує на такі низькі показники? При цьому, така тенденція спостерігається 

на усіх показниках з 2012 – 31.07.2016 років. На нашу думку, необхідно 

посилити контроль за діяльністю вказаних органів, не тільки відповідними 

контролюючими органами, а й громадськістю, включаючи засоби масової 

інформації.  

Крім того, нами було опрацьовано звіти, надані відповідно до вимог 

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

директором Національного бюро за два півріччя їхньої діяльності. 

Статистичні дані, що містяться у додатку 5, станом на 2015 - лютий 

2016 року та лютий-серпень 2016 року, вказують що станом на серпень 

2016 року в кілька разів показники вищі, ніж станом на лютий 2016 року. 

Наприклад, кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом 

до підслідності НАБУ: 

лютий 2016 року – 51; 

серпень 2016 року – 126. 

Якщо брати до уваги кількість оперативно-розшукових справ, заведених 

Національним бюро та їх результативність, то: 

Лютий 2016 року – 2; 

серпень 2016 року – 11. 

Аналізуючи практику розподілу повноважень НАБУ, необхідно 

зазначити, що кримінальні провадження реєструються не лише внаслідок 

напрацювань детективів бюро, а й завдяки заявам фізичних та юридичних 

осіб, що надходять на адресу НАБУ, заявам народних депутатів України, а 

також завдяки прийнятим кримінальним провадженням від Генеральної 

прокуратури України та інших правоохоронних органів. Зокрема: 
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1. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами 

фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ: лютий 

2016 року - 15; серпень 2016 року - 49. 

2. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними 

напрацюваннями детективів та аналітиків : лютий 2016 року - 15; 

серпень 2016 року - 51. 

3. Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за 

заявами та повідомленнями народних депутатів України: лютий 

2016 року - 3; серпень 2016 року - 4. 

4. Кількість прийнятих кримінальних проваджень від Генеральної 

прокуратури України та інших правоохоронних органів: лютий 

2016 року - 19; серпень 2016 року - 66. 

Дана статистика свідчить про значну активізацію діяльності щодо 

протидії корупції за останнє півріччя не лише НАБУ, а й громадськості та 

правоохоронних органів.  

Проте, відповідно до статистичних даних що містяться у звіті НАБУ за 

серпень 2016 року, із 194 зареєстрованих проваджень, до суду передано лише 

24, що свідчить про не зовсім високу результативність. Крім того, кількість 

осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними 

кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Національного бюро – 34 (станом на серпень 2016 року), з них: кількість осіб, 

щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду – 2; 

виправдувальний вирок – 0. Ці показники, на нашу думку, є вкрай низькими, 

і свідчать про затягування  судових процесів, або низьку результативність 

усіх вчинюваних заходів протидії корупції. Немає ніякого сенсу розслідувати 

скільки справ, якщо не притягувати до відповідальності. Люди хочуть 

бачити, як корупційні чиновники, судді, прокурори відбувають покарання, 

тоді вони не будуть боятися повідомляти про нові корупційні 

правопорушення, змінять своє ставлення та почнуть довіряти подібним 

органам. 
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Варто зазначити, що останнє півріччя значно підвищився показник 

звернення громадян до НАБУ. Якщо станом на 01.02.2016 р. цей показник 

сягав – 1850 звернень (крім того 151 – запит та звернення народних депутатів 

України, 67 – запит на доступ до публічної інформації, 325 – звернення до 

громадської приймальні, тобто разом - 2393), то станом на 29.07.2016 р. цей 

показник сягнув – 7656 звернень (з них: звернення громадян, що надійшли 

засобами поштового зв’язку безпосередньо до НАБУ – 4432, звернення 

громадян, що пересилали з інших установ до НАБУ – 872, звернення, подані 

до громадської приймальні – 891, звернення громадян, надіслані на 

електронну пошту (кол-центр) – 1461; крім того 300 – запити на доступ до 

інформації, 452 – звернення, запити народних депутатів України, надіслані 

безпосередньо до НАБУ, 34 - звернення, запити народних депутатів України, 

переслані іншими органами до НАБУ, 784 – заяви, звернення юридичних 

осіб, державних органів, громадських організацій, тобто всього – 9226). 

Збільшення кількості звернень свідчить про підвищення довіри 

громадян до НАБУ. Про підвищення довіри населення свідчить також той 

факт, що якщо станом на лютий 2016 року до інших установ населення 

зверталося 872 рази, то станом на серпень 2016 року – лише 34 (додаток 5). 

Безумовно позитивним моментом є те, що Національне бюро «йде в ногу з 

часом». Крім «гарячої лінії» та власного сайту в Інтернет – мережі, 

Національне бюро має свої сторінки в соціальних мережах Facebook, Twitter, 

YouTube, що привертає увагу молоді до проблем корупції та надає 

можливість кожному бажаючому отримати відповіді на будь-які запитання 

або ж надати певну інформацію. 

Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється Комітетом 

Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. Директор Національного антикорупційного бюро: 

 інформує Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів України з 

основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів, 
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про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і 

свобод осіб; 

 щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту, 

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт 

про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести 

місяців. 

З метою попередження і виявлення правопорушень у діяльності 

працівників Національного бюро в його складі діють підрозділи 

внутрішнього контролю, що підпорядковуються безпосередньо Директорові 

Національного бюро. У разі виявлення інформації про можливе вчинення 

працівником Національного бюро кримінального правопорушення, підрозділ 

внутрішнього контролю негайно повідомляє про це Генерального прокурора 

України чи його заступника. 

Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до 

працівників НАБУ утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. 

Підрозділи внутрішнього контролю здійснюють моніторинг способу 

життя працівників Національного бюро з метою встановлення відповідності 

рівня життя працівника майну і доходам цього працівника та його членів 

сім’ї згідно з декларацією про майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру. 

З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю 

при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 

15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу [93]. 

На нашу думку, необхідно надати право делегувати представників до 

складу громадських рад при Національному антикорупційному бюро України 

лише профільним громадським організаціям, тобто тим організаціям, до 

статутної діяльності яких належать питання запобігання і протидії корупції, 

інше сприяння державній антикорупційній політиці. Відповідні зміни 

пропонується внести до статті 31 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» (додаток 8). 
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Таким чином, підводячи підсумки, варто зазначити, що створення 

Національного антикорупційного бюро України загалом відповідає 

виконанню зобов’язань України, передбаченим міжнародними 

антикорупційними актами.  

Національне антикорупційне бюро України є державним 

правоохоронним органом, на який покладається: попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Особливостями діяльності Національного бюро є: 

- завданням є протидія кримінальним корупційним правопорушенням; 

- особливий суб’єктний склад правопорушників (вищі посадові особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та становить загрозу національній безпеці); 

- це слідчий правоохоронний орган із повноваженнями здійснювати 

слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукову діяльність; 

- має каральну функцію; 

- вперше в національному законодавстві з’явилася посада «детектив». 

З метою удосконалення механізму створення і функціонування 

громадських рад при Національному антикорупційному бюро України 

необхідно надати право делегувати представників до складу цих рад 

профільним громадським організаціям, тобто тим організаціям, до статутної 

діяльності яких належать питання запобігання корупції (зміни до статті 14 

Закону України «Про запобігання корупції», статті 31 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України»). 
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2.3 Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійний 

структурний підрозділ Генеральної прокуратури України 

 Органи прокуратури посідають провідне місце в системі спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Водночас в умовах 

комплексного реформування прокуратури, а також революційних змін 

антикорупційного законодавства діяльність прокуратури щодо протидії 

корупції наповнюється якісно новим змістом. Так, на думку Г. Середи, 

розвиток прокуратури, так само, як і інших державно-правових інститутів 

зумовлюється закономірностями і тенденціями загальних процесів розвитку 

нашої держави, політичними, соціальними та економічними умовами. Від 

самого початку формування української державності та юридичної 

легітимації прокуратури, її організаційно-правовий статус, обсяг і зміст 

повноважень прокурорів перебувають у стані перманентного 

реформування [102, с. 9]. О. Литвак та П. Шумський в свою чергу вважають, 

що розвиток і реформування прокуратури повинні мати комплексний, 

системний і науково обґрунтований характер, враховувати цінності 

демократичного суспільства та міжнародні зобов’язання України. Водночас 

реформування потрібно здійснювати виважено й поступово, щоб не втратити 

цінного, напрацьованого десятиріччями практичного досвіду [103, с. 6]. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, поряд з Національним 

агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним 

бюро, також новий орган для України. Це самостійний структурний підрозділ 

Генеральної прокуратури України, створений відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру» Наказом Генерального прокурора України Віктора 

Шокіна від 22.09.2015 р. 

Термін «спеціалізована» антикорупційна прокуратура з’явився в 

українському законодавстві не випадково. Міжнародні антикорупційні 

конвенції визначають чотири засадничі умови забезпечення ефективності 

спеціалізованих антикорупційних органів, а саме: спеціалізацію, 

незалежність, професійну підготовку та достатні ресурси. Полісемантична 
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категорія «спеціалізація» розглядається науковцями як «розподіл праці у 

виробничій або управлінській сферах діяльності», «виконання однорідних 

трудових операцій працівником в рамках технологічної організації 

виробництва», «набуття додаткових спеціальних знань і навичок» 

тощо [76, с. 262]. 

Необхідність запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів 

закріплена в низці міжнародних актів, а саме: у статті 36 Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції, в якій наголошується на 

обов’язку держави щодо створення спеціалізованого органу чи органів, 

уповноважених на боротьбу з корупцією за допомогою правоохоронних 

заходів, спроможних виконувати свої функції самостійно, без будь-якого 

неналежного впливу [81]; у статті 20 Кримінальної конвенції Ради Європи 

про кримінальну відповідальність за корупцію визначає необхідність 

забезпечення спеціалізації персоналу органів у сфері боротьби з корупцією; у 

пояснювальному меморандумі до Конвенції визнана пріоритетність 

забезпечення спеціалізації та незалежності осіб чи органів, відповідальних за 

протидію корупції, які повинні «мати адекватні знання і юридичні й 

матеріальні засоби для отримання та централізованого використання 

інформації, необхідної для запобігання і виявлення корупції» [91]; у пункті 8 

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Роль прокуратури в системі 

кримінальної юстиції» констатовано, що спеціалізація повинна розглядатися 

як пріоритетний напрям організації прокуратури, навчання і професійної 

діяльності прокурорів [104]; у пункті 4 рекомендації Україні в рамках 

Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі 

для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного 

співробітництва та розвитку від 21.02.2004 р., перспектива інституціалізації 

спеціалізованої антикорупційної прокурорської служби розглядалася у 

контексті визнання необхідності створення національного антикорупційного 

органу [105]; у пунктах 86-87 звіту групи держав проти корупції Ради Європи 

(ГРЕКО) в рамках об’єднаних першого та другого раундів оцінювання 
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України 2007 року наголошено на потребі «спеціалізації на ширшій основі» у 

«ситуації, коли Україна фактично вражена корупцією на всіх рівнях», а 

також важливості зосередження прокуратури на здійсненні кримінального 

переслідування та підвищенні компетентності працівників 

прокуратури [106, с. 8]. У Концепції реформування кримінальної юстиції 

України йшлося про спеціалізацію прокурорів (державних обвинувачів) з 

кримінального переслідування корупційних правопорушень [107].  

На думку М. Руденка, утворення спеціалізованих прокуратур у системі 

органів прокуратури обумовлено об’єктивною закономірністю здійснення 

прокурорської діяльності у відповідних сферах правовідносин, що мають 

особливу вагу для суспільства і держави та характеризуються тією 

специфікою, котра не може бути повною мірою засвоєна територіальними 

прокуратурами [108; с.31 ]. 

Згідно зі частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 р. Функціями спеціалізованої антикорупційної прокуратури є: 

- здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування 

Національним антикорупційним бюро України; 

- підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

- представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з 

корупцією правопорушеннями. 

Відповідно до пункту 1 Розділу XIII (Перехідні положення) Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. [109], прокуратура виконує 

функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина 

виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді. 

Фактично дана норма ліквідує функцію нагляду за додержанням і 

застосуванням законів і кардинально змінює роль і місце органів 

прокуратури у правовій системі суспільства в цілому. Внаслідок цього, як 

вважають В. Кіселичник та М. Стефанчук, згідно з положеннями Закону 
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України «Про запобігання корупції» органи прокуратури хоч і віднесені до 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, однак серед 

функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у частині п’ятій 

статті 8 зазначеного Закону, в контексті адміністративного провадження 

умовно можна виділити лише функцію представництва [110; с. 230-231]. 

Обов’язок виявлення, припинення та розслідування корупційних 

правопорушень має покладатися, перш за все, не на прокуратуру, а на інші 

правоохоронні органи (Національне антикорупційне бюро України, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Служба безпеки 

України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань). Слід 

зазначити, що в кримінально-правовій науці та українському законодавстві, 

корупційними вважаються злочини, визначені приміткою до статті 45 

Кримінального кодексу України, тобто злочини, передбачені статтями 191, 

262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 

службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 

364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 цього Кодексу [111]. Іншими словами, 

корупційний злочин у літературі – це передбачене Особливою частиною 

Кримінального кодексу України суспільне небезпечне діяння, яке містить 

ознаки корупційного правопорушення [112, с. 76]. 

На прокуратуру покладено обов’язок здійснювати нагляд за 

додержання законів не у всій сфері запобігання та протидії корупції, як було 

раніше, а лише при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 

досудового слідства, тобто процесуального керівництва, такими слідчими 

підрозділами, як: органи внутрішніх справ, органи безпеки, органи 

державного бюро розслідувань, підрозділи детективів та внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України. Ці повноваження 

прокурора визначені у статті 36 Кримінально-процесуального кодексу 

України [99]. Відповідно до даної статті прокурор виконує функцію 

процесуального керівника слідчого чи детектива. Детектив Національного 

бюро приймає частину рішень сам, а частину – за погодженням з 
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антикорупційним прокурором, проводить процесуальні дії на підставі рішень 

слідчого судді. Визначальні рішення, такі як початок розслідування, 

оголошення підозри, передання обвинувального акту до суду – детектив не 

може прийняти без антикорупційного прокурора, який здійснює нагляд у 

конкретному кримінальному провадженні. Тобто, розпочинати розслідування 

без антикорупційного прокурора неможливо [113, с. 192]. 

Слід звернути увагу на те, що новим антикорупційним законодавством  

майже не регламентовані права прокурорів, при здійснення своїх 

повноважень поза межами кримінального провадження, зокрема у справах 

про адміністративні правопорушення. На сьогодні непоодинокими є випадки, 

коли суди звільняють правопорушників від адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення у зв’язку з малозначністю, 

відповідно до статті 22 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Тому, на нашу думку, необхідно скасувати можливість 

звільняти правопорушників від адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов’язані з корупцією, а також чіткіше передбачити 

повноваження органів прокуратури, в тому числі антикорупційної 

прокуратури у антикорупційному законодавстві України у справах про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією [114, с. 95]. 

Погоджуючись з думкою Колотила О.О., варто зазначити що 

визначення відмінних особливостей прокурора, як суб’єкта провадження в 

справах про адміністративні правопорушення. Такими особливостями є: мета 

і завдання прокурора; переважно факультативний характер його участі; 

одночасне здійснення прокурорського нагляду та можливість ініціювати 

притягнення особи до адміністративної відповідальності; участь упродовж 

усіх стадій цього провадження; право ініціювати притягнення особи до 

адміністративної відповідальності за вчинення будь-якого адміністративного 

правопорушення; наявність повноважень, що більше нікому не 

притаманні [115, с. 5]. 
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Таким чином, на нашу думку, не можна погодитись з положеннями 

Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки в частині обмеження функцій 

та повноважень органів прокуратури лише сферою кримінальної 

юстиції [116].  

Спеціалізована антикорупційна прокуратура становить самостійну 

ланку системи прокуратури України. Утворення Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються 

Генеральним прокурором України за погодженням з Директором 

Національного антикорупційного бюро України. Призначення на 

адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 

здійснюється Генеральним прокурором за результатами відкритого конкурсу. 

Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

здійснюється її керівником за результатами відкритого конкурсу. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових 

приміщеннях НАБУ або в службових приміщеннях прокуратури, які 

розташовані окремо від інших службових приміщень прокуратури. До 

загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять 

центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих 

містах, в яких розташовані територіальні управління НАБУ. Керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується 

безпосередньо Генеральному прокурору України. Він є його заступником за 

посадою [109]. 

Зазначені законодавчі новації відповідають світовим тенденціям 

упровадження моделей спеціалізованих органів прокуратури, що діють 

незалежно у структурі прокуратури (тобто на них не поширюється звичайна 

ієрархія) і підпорядковані безпосередньо Генеральному прокуророві; 

начальники спеціалізованих підрозділів – це, як правило, заступники 

Генерального прокурора; нові спеціалізовані підрозділи часто мають 

комбінований мандат для висунення звинувачення як у справах про 

корупцію, так і у справах організованої злочинності; існують різні моделі 
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співпраці зі слідчими на етапі досудового слідства: спеціалізовані підрозділи, 

як правило, співпрацюють лише зі слідчими спеціалізованих підрозділів 

поліції; спеціалізовані підрозділи мають своїх власних слідчих; в 

спеціалізованих підрозділах прокуратури дедалі більше на постійній основі 

працюють експерти з інших галузей, таких як економіка, фінанси, банківська 

справа, митна служба, інформаційні технології, аудит тощо. Новітньою є 

практика використання об’єднаних груп, до складу яких входять слідчі та 

інші експерти, під керівництвом прокурора [117]. 

Крім того, визначено внутрішню структуру Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури: 

- управління процесуального керівництва, підтримання державного 

обвинувачення та представництва в суді; 

- відділ аналітично-статистичного забезпечення; 

- відділ документального забезпечення. 

Велику суперечку серед політиків, науковців та експертів викликало 

питання незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 

інших органів влади, зокрема Генеральної прокуратури України [118]. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., 

систему прокуратури України становлять: 1) Генеральна прокуратура 

України; 2) регіональні прокуратури;  3) місцеві прокуратури; 4) військові 

прокуратури; 5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура [109]. Як видно, 

спеціалізована прокуратура зазначена окремим пунктом, значить вона є 

самостійною складовою системи прокуратури. Проте статтею 8 того ж 

Закону зазначено, що спеціалізована антикорупційна прокуратура 

утворюється у складі Генеральної прокуратури, як самостійний підрозділ, що 

цілком змінює ситуацію. В частині п’ятій статті 8 -1 вищезазначеного Закону 

зазначено, що Генеральний прокурор України, його перший заступник та 

заступники не мають права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються 

реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх 
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повноважень. Такий орган, як антикорупційна прокуратура має бути 

повністю незалежним від будь-яких можливих впливів. Так в Законі 

зазначено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є 

заступником Генерального прокурора України, а, отже, безпосередньо йому 

підпорядковується. Крім того, з огляду на ієрархію посад в органах 

прокуратури, також підпорядковується Першому заступнику Генерального 

прокурора. На жаль, Конституція України вимагає однієї прокурорської 

вертикалі, тому окремим незалежним органом, як національне 

антикорупційне бюро України, в законодавстві зазначити не вдасться. 

Залишається надіятись на компетентність самих працівників відомства. 

Працівникам Спеціалізованої прокуратури Законом надано багато 

повноважень і функцій, щоб запобігти різноманітним спробам маніпуляцій. 

На нашу думку, до Закону України «Про прокуратуру» необхідно 

внести ряд доповнень щодо вимог до працівників спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, з огляду на специфіку її діяльності. На 

сьогодні визначено лише п’ятирічний термін роботи у органах прокуратури. 

Важливим є виділення особливого критерію – доброчесності. Це, 

насамперед: 

- бездоганна професійна репутація. Працівник спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури не має бути причетний до будь-яких 

корупційних чи незаконних схем, мати бізнес, родинні чи інші зв’язки з  

владою; 

- відповідність рівня життя офіційним доходам, кандидата і його родини. 

Має проводитись ретельна перевірка достовірності поданих декларацій.  

Законодавчі вимоги до кандидатури особи, яка може бути призначена 

на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

необхідно внести до діючого законодавства (зміни до частини п’ятої статті 27 

Закону України «Про прокуратуру») (додаток 8). 

Міжнародний центр перспективних досліджень провів Круглий стіл на 

тему: «Боротьба з корупцією: нові органи в старій системі». Дискусія серед 
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експертів точилася навколо питань, що виникають стосовно боротьби з 

корупцією напередодні нового політичного сезону: 

- громадяни на місцях не вірять в ефективність нових антикорупційних 

органів, оскільки всі справи блокуються на рівні судів і прокуратури. Без 

реальної реформи судів і прокуратури прогрес буде неможливим; 

- тема боротьби з корупцією може використовуватися у політичних цілях 

напередодні місцевих виборів; 

- суспільство потребує кількох конкретних історій успіху у питанні 

боротьби з корупцією, які б подолали скепсис і зіграли символічну мету у 

відновленні довіри до судових і правоохоронних органів; 

- більшість новостворених органів займатиметься боротьбою з корупцією, 

тоді як не меншу увагу слід приділити її запобіганню. Малоймовірно, що 

Національне агентство з питань запобігання корупції з його п’ятьма 

членами зможе охопити весь спектр поставлених завдань. Це 

призводитиме до вибірковості у роботі нового органу та збільшуватиме 

можливість політичного тиску на нього; 

- влада має чітко комунікувати будь-які кроки по боротьбі з корупцією; 

- більшість нових антикорупційних органів спочатку зосередиться на 

центральному рівні, тоді як корупційні ризики на місцях не менші. Для 

цього потрібно активніше працювати з місцевими журналістами та 

активістами [119]. 

Таким чином, останні законодавчі зміни в функціонуванні органів 

прокуратури України ґрунтуються на використанні передового світового і 

зокрема європейського досвіду та передбачають кардинальні нововведення, 

до яких належить передусім - створення Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури України.  

Спеціалізована антикорупційна прокуратура є самостійним 

структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, функціями якої 

є: здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності досудових розслідувань Національного 
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антикорупційного бюро України; підтримання державного обвинувачення у 

відповідних провадженнях; представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, передбачених законом і пов’язаних із 

корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. 

Особливостями організації та діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури є: 

- особлива процедура формування кадрового складу (відкритий 

конкурсний відбір кандидатів на адміністративні посади); 

- особливе місце розташування (в службових приміщеннях 

Національного антикорупційного бюро України або в службових 

приміщеннях Генеральної прокуратури України); 

- власна специфічна структура (центральний апарат і територіальні філії, 

які розташовані в тих самих містах, що і розташовані територіальні 

управління Національного антикорупційного бюро України); 

- законодавчі обмеження щодо впливу на працівників Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури з боку керівництва Генеральної 

прокуратури України. 

Необхідно скасувати можливість звільнення правопорушників від 

адміністративної відповідальності за малозначністю відповідно до статті 22 

Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення, 

пов’язані з корупцією, а також більш чітко законодавчо визначити 

повноваження органів прокуратури, зокрема антикорупційної прокуратури, 

щодо справ (проваджень) про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією. 

Доведено необхідність посилення вимог до кандидатури особи, яка 

може бути призначена на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (зміни до частини п’ятої статті 27 Закону України «Про 

прокуратуру») 
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Висновки до Розділу 2 

Антикорупційна реформа займає важливе місце серед інших реформ і є 

однією із найбільш очікуваною у суспільстві. Тому проблема створення та 

ефективного функціонування незалежних органів, що здійснюють 

адміністративні заходи запобігання та протидії корупції є дуже актуальною 

на сьогоднішній день. 

 Відповідно до нового антикорупційного законодавства в Україні 

створені такі органи, уповноважені здійснювати адміністративні заходи 

запобігання і протидії корупції: 

1. Національне агентство з питань запобігання корупції 

2. Національне антикорупційне бюро України 

3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Національне агентство з питань запобігання корупції – це специфічна 

превентивна установа. Превентивність полягає у попередженні випадків 

корупції шляхом забезпечення перевірки декларацій держслужбовців. 

Завдяки нововведеним електронним деклараціям держслужбовців, 

забезпечено доступність та відкритість даних про чиновників для 

громадянського суспільства та засобів масової інформації, які на основі 

реальної картини зможуть проводити власний аналіз та розслідування. 

На нашу думку, створення подібного органу в країні з таким рівнем 

корупції було необхідним, адже одним із найголовніших адміністративних 

заходів запобігання корупції – прибрати можливості для корупції. Інше 

питання як буде працювати даний орган, чи всі електронні декларації будуть 

перевірятися, чи лише ті, які будуть вигідними керівним посадам вищих 

органів влади та як об’єктивно будуть виконуватися обов’язки, визначені 

новим антикорупційним законодавством. 

 Також, проаналізувавши роль громадських організацій при здійсненні 

адміністративних заходів запобігання корупції в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, можна зробити висновок, що для ефективної 

діяльності громадських організацій в Україні існує достатня нормативна база, 
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зокрема, національна стратегія, обіцяє значно полегшити  та покращити 

умови існування таких громадських організацій. На сьогодні в Україні існує 

чимало антикорупційних громадських організацій, але немає потужної, 

незалежної, здатної впливати на владу та її представників. Тому, на нашу 

думку, варто об’єднати такі організації  в одну, але дуже потужну, 

максимально прозору, надати їй матеріальну, спонсорську підтримку, 

підтримку засобів масової інформації для ефективнішої боротьби з 

корупцією. 

 Створення Національного антикорупційного бюро України, як і інших 

нових антикорупційних органів, загалом відповідає виконанню зобов’язань 

України, передбаченим міжнародними антикорупційними актами.  

Національне антикорупційне бюро України є державним 

правоохоронним органом, на який покладається: попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Особливостями діяльності Національного бюро є: 

- завданням є протидія кримінальним корупційним правопорушенням; 

- особливий суб’єктний склад правопорушників (вищі посадові особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

та становить загрозу національній безпеці); 

- це слідчий правоохоронний орган із повноваженнями здійснювати 

слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукову діяльність; 

- має каральну функцію; 

- вперше в національному законодавстві з’явилася посада «детектив». 

останні законодавчі зміни в функціонуванні органів прокуратури України 

ґрунтуються на використанні передового світового і зокрема європейського 

досвіду та передбачають кардинальні нововведення, до яких належить 

передусім - створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

України.  
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 З метою удосконалення механізму створення і функціонування 

громадських рад при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

та Національному антикорупційному бюро України необхідно надати право 

делегувати представників до складу цих рад профільним громадським 

організаціям, тобто тим організаціям, до статутної діяльності яких належать 

питання запобігання корупції (зміни до статті 14 Закону України «Про 

запобігання корупції», статті 31 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»). 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура є самостійним 

структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, функціями якої 

є: здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності досудових розслідувань Національного 

антикорупційного бюро України; підтримання державного обвинувачення у 

відповідних провадженнях; представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, передбачених законом і пов’язаних із 

корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. 

Особливостями організації та діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури є: 

- особлива процедура формування кадрового складу (відкритий 

конкурсний відбір кандидатів на адміністративні посади); 

- особливе місце розташування (в службових приміщеннях 

Національного антикорупційного бюро України або в службових 

приміщеннях Генеральної прокуратури України); 

- власна специфічна структура (центральний апарат і територіальні філії, 

які розташовані в тих самих містах, що і розташовані територіальні 

управління Національного антикорупційного бюро України); 

- законодавчі обмеження щодо впливу на працівників Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури з боку керівництва Генеральної прокуратури 

України. 
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Необхідно скасувати можливість звільнення правопорушників від 

адміністративної відповідальності за малозначністю відповідно до статті 22 

Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення, 

пов’язані з корупцією, а також більш чітко законодавчо визначити 

повноваження органів прокуратури, зокрема антикорупційної прокуратури, 

щодо справ (проваджень) про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією. 

Доведено необхідність посилення вимог до кандидатури особи, яка 

може бути призначена на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (зміни до частини п’ятої статті 27 Закону України «Про 

прокуратуру») 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що на сьогоднішній день в 

Україні зроблено два кроки на шляху до подолання корупції. Перший - 

створено нормативно-правову базу, правовий механізм, який відповідає 

міжнародним стандартам та ефективно працюватиме в умовах української 

юридичної системи в умовах сьогодення. Другий – створені принципово нові 

антикорупційні органи, спираючись на позитивний досвід зарубіжних країн, 

які успішно побороли корупцію. Українці покладають багато сподівань на 

високу результативність діяльності цих органів. 
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РОЗДІЛ 3 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

3.1 Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії корупції в 

органах виконавчої влади України 

За останні роки проблема корупції та шляхи її вирішення привертає 

багато уваги не лише теоретиків, але й практиків, також привертає увагу 

міжнародних спільнот та організацій. На сьогоднішній день, однією з 

найголовніших завдань української політики – є наближення українського 

законодавства до міжнародних стандартів, що стосуються боротьби з 

корупцією, а також виконання міжнародних рекомендацій. У зв’язку з цим 

було прийнято немало нових законодавчих актів, які регулюють 

антикорупційну діяльність в Україні та передбачають створення принципово 

нових органів, уповноважених запобігати та протидіяти корупції в Україні. 

Крім того, сьогодні діє новий Закон України «Про державну службу», що 

передбачає революційні зміни в професійній діяльності державних 

службовців, в тому числі органів виконавчої влади. Одним із основних 

напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які 

можуть виникнути в діяльності представників органів виконавчої влади, а 

також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. 

На сьогоднішній день надзвичайно гостро стоїть проблема корупції в 

Україні, суттєво впливаючи на подальшу долю держави та її розвиток. 

Також, корупція є однією з найбільших перешкод на шляху інтеграції 

України до світового співтовариства та розвитку громадянського суспільства. 

В наш час, в нашій державі здійснюється низка заходів у сфері запобігання та 

протидії корупції, більша частина з яких направлена саме на запобігання 

корупції, як і в більшості країн Європи. Одним із основних напрямів у сфері 

запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути 

в діяльності органів  виконавчої влади, а також усунення умов та причин 

виникнення цих ризиків. Вказані корупційні ризики постійно досліджуються 
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науковцями та громадськими організаціями у різних сферах державного 

управління. 

Вивчаючи шляхи виявлення корупційних ризиків, необхідно розпочати 

з дослідження сфер можливих зловживань в органах виконавчої влади. 

По-перше, потужним джерелом і стимулом для різноманітних форм 

корупційних проявів може виступати монополізм, який виражає інтереси 

об’єктів суспільства на користь монополіста. В цьому випадку зовсім не 

обов’язково брати до уваги лише ринок, монополізм на сьогоднішній день 

виникає також в інших сферах життєдіяльності людини, таких як: освіта, 

медицина, засоби масової інформації, зовнішня торгівля тощо). Таким чином, 

порушуються вимоги статті 42 Конституції України, яка передбачає: 

«Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не 

допускається зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне 

обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція» [82]. Монополізм 

будь-якої сфери повинен бути врегульований як на нормативному рівні, так і 

на практиці.  

По-друге, з монополізмом тісно пов’язане таке явище, як дефіцит. 

Дефіцит породжує боротьбу за дефіцитні ресурси, можливості, послуги. Як 

наслідок суб’єкти, які розподіляють дефіцит постійно зазнають тиску з 

сторони правління.  

По-третє, однією із форм дефіциту – є дефіцит на об’єктивну, правдиву 

інформацію як комерційного, так і соціально-політичного характеру, тобто 

дефіцит гласності. 

Орієнтовно корупційні діяння можуть мати місце: 

- у сфері споживчого ринку (при виданні ліцензій на право зайняття 

деякими видами діяльності: виробничої, торгівельно-посередницької, 

надання послуг тощо); 

- при виданні дозволів на встановлення об’єктів малих архітектурних 

форм: кіосків, павільйонів, палаток, стоянок тощо; 
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- в процесі приватизації (при виборі неконкурентних способів 

приватизації в інтересах деяких осіб, внаслідок чого сповільнюється поява 

ефективних приватних власників. Саме в сфері приватизації необхідні 

гласність, прозорість та контроль. Через неправомірну приватизацію 

збільшується майнова нерівність населення);  

- при встановленні заниженої вартості майна чи об’єктів комунальної 

власності в інтересах фізичних і юридичних осіб (часто деякі суб’єкти, 

втягуючи у корупційну діяльність повноважних органів виконавчої влади, 

скуповують крупні об’єкти нерухомості, такі як підприємства, заводи за дуже 

низькими цінами, внаслідок чого державні та місцеві бюджету не мають 

необхідних надходжень);  

- при виданні патентів чи продовженні терміну продажу приміщення, де 

знаходяться об’єкти малої приватизації; 

- при втручанні в процес проведення аукціону чи торгів при приватизації 

об’єктів; 

- при незаконному списанні товарно-матеріальних цінностей і майна на 

підприємствах, що підлягають приватизації, з метою зменшення їх вартості; 

- при незаконному переміщенні приватизаційних цінних паперів між 

посередниками; 

- при оформленні права власності при купівлі-продажу житла, 

нерухомості приватними і юридичними особами; 

- в системі охорони здоров’я (при виданні пільгових санаторно-

курортних путівок, при направленні до лікувальних закладів осіб для 

безоплатного стаціонарного лікування, при вирішенні питань щодо 

присвоєння групи інвалідності зацікавленим особам, при виділенні і 

переданні частини приміщення медичних установ, лікарень тощо в оренду 

комерційним структурам); 

- в системі освіти (при отриманні права переорієнтації учбових закладів 

на платні форми навчання; при наданні права організації роботи учбового 

закладу по статусу школи-ліцею; при організації платних курсів, підготовки 
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абітурієнтів до вступу у вузи при інститутах, технікумах, коледжах тощо; при 

втручанні в роботу прийомних комісії чи деяких її членів, в процес прийому 

вступних іспитів); 

- в системі агропромислового комплексу (при розпаюванні земель; при 

використанні земель запасу та резервного фонду, заповідних зон, земель 

рекреаційного призначення, тощо; при визначенні видів 

сільськогосподарських культур для вирощування на конкретних земельних 

наділах); 

- в системі державного управління (при визначенні органами виконавчої 

влади чи місцевого самоврядування виконавців замовлень за рахунок 

місцевого чи державного бюджету з числа суб’єктів підприємницької 

діяльності тощо); 

З урахуванням вищезазначеного, органи виконавчої влади, які 

працюють у сферах, де існує “підвищений” ризик проявів корупції, пов’язані 

з виконанням таких функцій: 

1) надання державних замовлень всіх видів; 

2) планування та контроль завдань; 

3) надання дозволів на перебування на роботу; 

4) контролю за дотриманням встановленого порядку, наприклад порядку 

будівництва або порядку торгівлі; 

5) оформлення комунальних справ; 

6) надання соціального житла; 

7) прийом іспитів, надання прав та патентів; 

8) надання дозволів на використання транспортних засобів, що не 

відповідають нормі, та на особливі вантажні перевезення; 

9) здійснення закупівель; 

10)  звільнення від військової або цивільної служби; 

11) процес надання політичного сховища; 

12) визначення та стягнення податків; 
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13) часті зовнішні контакти, пов’язані з контрольною та наглядовою 

діяльністю; 

14) розпорядження бюджетними коштами у великому обсязі, фінансування 

державних замовлень та дотацій, надання субсидій; 

15) надання додаткових виплат, концесій, дозволів та ін.; 

16) робота з конфіденційною інформацією; 

17) управлінська діяльність в центральних та місцевих органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування [120]. 

Крім того, корупція виникає і у виборчій системі держави. 

Першопричиною цього є недосконалість виборчого законодавства, яке 

надмірно захищає депутатський статус, не забезпечує реальної залежності 

виборних осіб від виборців [121, с.126]. 

З правової точки зору, у разі поширення корупції в державі 

дискредитується право як основний інструмент регулювання життя держави і 

суспільства. У суспільстві переважає думка, що громадяни беззахисні перед 

злочинністю і перед владою. Існування корупції в правоохоронних органах 

призводить до зміцнення організованої злочинності, яка, об’єднуючись із 

корумпованими групами чиновників і підприємців, посилюється все більше, 

оскільки має доступ до політичної влади і можливості для відмивання 

грошей. Як наслідок – громадяни зневірюються у цінностях демократії, 

руйнуються демократичні інститути, ставиться під загрозу існування 

громадянського суспільства [122, с. 128]. 

10.12.2015 р. було прийнято Закон України «Про державну службу», 

який називають абсолютно новим та по-справжньому революційним. 

Порівняно з попередньою редакцією, чинний закон містить багато змін та, в 

свою чергу, корупційних ризиків для органів виконавчої влади. Так, новим 

законом було проведено розмежування політичних та адміністративних 

посад, посади та функції органів з обслуговування та патронатну службу; 

визначені тотальні відкриті конкурси при призначені на державну службу; 

підвищено відповідальність чиновників тощо. Насамперед, про що необхідно 
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зазначити, це коло посад в органах державної влади, а, отже, і в органах 

виконавчої влади, на які буде поширюватись дія Закону України «Про 

державну службу», значно звузилось.  Відповідно, дія цього закону 

поширюється на державних службовців: 

- секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

- місцевих державних адміністрацій; 

- органів прокуратури; 

- органів військового управління; 

- закордонних дипломатичних установ України; 

- голів місцевих державних адміністрацій, керівників апаратів (секретаріатів) 

Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом 

України, Представництва Президента України в Автономній Республіці 

Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного 

Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, 

Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної 

безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також державних 

колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до посад 

державної служби; 

- інших державних органів. 

Дія Закону України «Про державну службу» не поширюється на: 

- Президента України; 

- Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його 

заступників; 

- членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників 

міністрів; 
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- Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, 

Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої 

комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів; 

- Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його 

заступників; 

- Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його 

заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників; 

- народних депутатів України; 

- Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його 

представників; 

- службовців Національного банку України; 

- депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів 

Автономної Республіки Крим; 

- депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування; 

- суддів; 

- прокурорів; 

- працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування; 

- працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів 

господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, 

заснованих державними органами; 

- військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до закону; 

- осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та 

працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше 

не передбачено законом; 

- працівників патронатних служб [124]. 
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З однієї сторони позитивним є те, що охоронці, водії, кур’єри, особи, 

які здійснюють прибирання і ремонт приміщень, прилеглої території, 

виконують інші технічні функції, наприклад, копіювання матеріалів, інші 

працівники, що виконують в державних органах низько кваліфіковані 

роботи, втратили статус державного службовця. Але з іншої, багато запитань 

виникає щодо статусу осіб, які своєю працею забезпечують роботу 

зазначених структурних підрозділів, втратили відповідно до Закону статус 

держслужбовця, але продовжують відповідно до своїх обов’язків виконувати 

функції держави. На таких працівників якраз не буде поширюватися дія 

антикорупційного законодавства, що, в свою чергу, створює корупційні 

ризики. 

Така ж ситуація виникає з радниками, консультантами, помічниками 

Президента України, народних депутатів, міністрів та інших посадовців. На 

цих осіб більше не поширюється обов’язок щороку подавати декларацію про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, заборона на 

недопущення можливого конфлікту інтересів тобто заборона працювати у 

безпосередньому підпорядкуванні близьких родичів, а також обмеження 

щодо використання службових повноважень на свою користь, обмеження 

щодо одержання дарунків, а головне - щодо зайняття іншою оплачуваною 

роботою, в тому числі підприємницькою діяльністю. Новим законом це 

прямо не заборонено. Також не вважаються державними службовцями 

працівники патронатних служб, однак, що слід розуміти під терміном 

«патронатна служба» Закон тлумачення не дає [125]. 

Крім того, державні службовці категорії А не мають права бути 

членами політичних партій. Таке положення суперечить ст. 36 України, яка 

передбачає, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у 

політичні партії. Ніхто не може обмежений у правах за належність чи 

неналежність до політичних партій або громадських організацій [82]. 

При прийомі на роботу джерелом інформації з якого можна дізнатися 

про вакантну посаду зазвичай виступає: оголошення в засобах масової 
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інформації, запрошення від керівництва установи, поради родичів або 

знайомих. При проведенні опитування, серед державних службовців органів 

виконавчої влади:  

• 11 % опитаних дізналися про посаду з оголошення в засобах масової 

інформації;  

• 30 % опитаних отримали запрошення від керівництва установи; 

• 47 %  опитаних скористалися порадами близьких, родичів та друзів; 

• 12 % опитаних дізналися про вакантну посаду випадково (додаток 6). 

Після проведеного дослідження можна підвести підсумок, що засоби 

масової інформації є малоефективним джерелом інформації про вакантні 

посади в органах виконавчої влади. Найбільшу частку опитаних становить 

запрошення від керівництва установи та поради близьких, родичів та друзів, 

тому можна зробити висновок про небажання приймати на роботу сторонніх 

осіб, а надання переваги створенню «своїх команд». Вказана обставина 

підштовхує до виникнення корупційних ризиків під час здійснення своїх 

повноважень органами виконавчої влади. Той факт, що 12 % опитаних 

дізналися про вакантну посаду випадково свідчить про недосконалість 

кадрової роботи органів виконавчої влади. 

Крім того, дуже часто виникають ситуації, коли вирішальну роль при 

зарахуванні на посаду відіграє керівництво закладу, або ж рекомендації 

впливових людей. При таких обставинах, уже на момент прийняття на 

роботу, майбутній працівник органу виконавчої влади отримує роль 

«боржника», а «кредитор», в свою чергу отримує можливість в разі 

необхідності звернутися до нього за допомогою чи з тим чи іншим 

проханням, внаслідок чого створюється реальне підґрунтя для подальших 

корупційних зв’язків, адже призначення на перспективні посади 

супроводжуються подарунками та наданням взаємних послуг [126, с. 176]. 

Під час виконання своїх професійних обов’язків органами виконавчої 

влади серед корупційних ризиків виникає, зокрема, такий як наділення 

посадових осіб дискреційними повноваженнями – сукупністю прав та 
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обов’язків державних органів, осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, 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. Дискреційні повноваження мають такі ознаки: 

- дозволяють органу виконавчої влади на власний розсуд оцінювати 

юридичний факт (фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, 

змінюватись або припинятись правовідносини;  

- дозволяють на власний розсуд обирати одну із декількох форм 

реагування на даний юридичний факт;  

- надають можливість органу виконавчої влади на власний розсуд 

вибирати міру публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, 

його вид, розмір, спосіб реалізації;  

- дозволяють органу виконавчої влади обрати форму реалізації своїх 

повноважень – видання нормативного або індивідуально-правового акта, 

вчинення (утримання від вчинення) адміністративної дії;  

- наділяють орган виконавчої влади правом повністю або частково 

визначати порядок здійснення юридично значущих дій, у тому числі строк та 

послідовність їх здійснення;  

- надають можливість органу виконавчої влади на власний розсуд 

визначати спосіб виконання управлінського рішення, у тому числі 

передавати виконання прийнятого рішення підлеглим особам, іншим 

державним органам та органам місцевого самоврядування, встановлювати 

строки і процедуру виконання [127, с. 85].  

Усунення такого ризику, як правило, потребує удосконалення 

нормативно - правової бази, яка врегульовує діяльність відповідних 

посадових осіб.  

  Ще одним поширеним корупційним ризиком в діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування є неналежна організація роботи, яка проявляється у 
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створенні відповідних умов, що спонукають громадян вдаватися до 

корупційних дій. У першу чергу це стосується сфери надання 

адміністративних послуг. Як приклад, можна навести обмежений доступ до 

органу чи посадової особи, штучне створення черг, встановлення незручного 

для громадян графіку прийому, встановлення обов’язку надання додаткових, 

не передбачених законодавством документів, відсутність належних умов для 

перебування громадян в органі, відсутність інформації про процедуру 

надання послуги тощо. Усунення таких ризиків можливе шляхом ширшого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (запровадження 

електронної черги, попереднього запису телефоном чи через електронну 

скриньку), встановлення зручного для громадян графіку роботи, наявність 

інформаційних стендів та поширення інформації про порядок надання послуг 

у засобах масової інформації, забезпечення належних побутових умов для 

відвідувачів, забезпечення вільного доступу до необхідних бланків 

тощо [120]. 

Також істотних корупційним ризиком є недоброчесність поведінки 

службових та посадових осіб. Етичні та психологічні аспекти здійснюють 

досить великий вплив на сумлінність осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, оскільки рішення приймаються, в першу чергу на основі 

власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи та 

ґрунтуючись на особистих переконаннях. Потрібно зазначити, що саме 

керівники органів виконавчої влади повинні демонструвати та заохочувати 

етичну поведінку, зокрема шляхом створення адекватних умов роботи. 

У більшості країн світу вважається, що вихідним для етики публічної 

служби є принцип гуманізму, тобто шанобливе ставлення до кожної 

людської особистості, розуміння її неповторності, самодостатньої цінності. 

Переорієнтація публічної служби на гуманістичні, соціальні, моральні 

цінності, насамперед, допускає відповідні просування в моральному пізнанні 

людей, уточнення знань про суть моралі [128, с. 255-256]. 



 

131 
 

Дотримання етичних норм передбачає сумлінну службову поведінку, за 

якої чиновник повинен відповідально ставитися до виконання своїх 

службових обов’язків, проявляти ініціативу й творчі здібності, 

вдосконалювати організацію свої роботи. Це забезпечує найефективніше 

виконання чиновником своїх посадових обов’язків в інтересах суспільства і 

держави та зміцнює довіру до органів державної влади й місцевого 

самоврядування. Також чиновник повинен моральні принципи і національні 

інтереси ставити вище відданості конкретним особам чи особистим 

інтересам. Чиновник зобов’язаний виконувати свої повноваження на 

високому професійному рівні, при виконанні своїх повноважень має 

забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, 

використовувалися раціонально, ефективно та економно. При прийнятті 

рішення чиновник повинен діяти виключно згідно з нормами законодавства 

України і неупереджено реалізовувати своє право на оцінку, враховуючи 

тільки суспільну користь та об’єктивні обставини [129, с. 132]. 

Крім подання власного прикладу, керівники таких установ мають 

систематично контролювати виконання таких етичних правил поведінки. Це 

має відбуватися: 

- регулярно; 

- всебічно (тобто охоплювати усі питання та напрямки діяльності);  

- перевіряючи працівників не лише з поганими показниками виконаної 

роботи, але й з гарними;  

- об’єктивно (виключаючи упередженість);  

- гласно (тобто про результати контролю необхідно повідомляти 

підконтрольним особам); 

- найголовніше – результативно (тобто в результаті таких перевірок мають 

вживатися відповідні заходи впливу). 

 На думку Серьогіна С.С., корупція – є соціальним феноменом, який 

робить дезорганізаційний та реорганізаційний вплив на суспільство. 

Дезорганізаційний вплив корупції проявляється в ряді негативних факторів: 



 

132 
 

небезпека руйнування держави, формування тіньової парадержави, 

скривлення й гальмування економічних реформ, криміналізація економічних 

відносин, обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина й 

погіршення морально-психологічного клімату в суспільстві, що впливає на 

формування образу соціальної дійсності. Значна частина українців змушена 

прийнятті тих чи інших рішень керуватися не правовими й моральними 

нормами,  а винятково міркуваннями особистої вигоди. У результаті 

відбувається роздвоєння особистості – людина розуміє значення й зміст 

суспільних цінностей і правових норм, але діє всупереч їм, під диктуванням 

правил, характерних для корупційних практик. У цілому ж, соціальна 

дійсність сучасного українського суспільства сприймається населенням як не 

заснована на нормах права й суспільної моралі. 

 Реорганізаційний вплив корупції на сучасне українське суспільство 

необхідно розглядати в контексті переваги в країні процесів «де формалізації 

правил» соціального й економічного життя. В умовах трансформаційного 

суспільства корупційні практики вважаються нормою життя й без них уже не 

мислиться суспільний устрій, ведення бізнесу, а, виходить, і соціальна 

реальність в цілому [130, с. 287]. 

 Ми погоджуємося з Н. Сорокіною, що до заходів щодо боротьби з 

корупцією в органах виконавчої влади, можна віднести: 

- Визначення корупції як національного злочину (занесення в чорний 

список корпорацій, що беруть участь у корупційних угодах під час 

укладення міжнародних договорів);  

- припинення монопольної влади посадових осіб в органах публічної 

влади (розмежування повноважень, випадковий розподіл посадових 

осіб за регіонами, інтенсивний моніторинг і аудит надання державних 

послуг), децентралізацію і прозорість діяльності уряду; 

- побудову раціонального та спрощеного законодавства; 
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- посилення відповідальності співробітників органів публічної влади, 

розробку схем заохочення і матеріального стимулювання за 

підвищенням показників ефективності роботи; 

- мінімізацію особистої взаємодії службовців органів виконавчої влади з 

клієнтами – отримувачами державних послуг (автоматизація 

процедур); 

- невідворотність покарання посадових осіб, залучених до корупційних 

операцій; 

- створення антикорупційних комісій; 

- інформування населення про їхні права. 

Під час вибору заходів протидії корупції не можна допускати такого 

зміщення орієнтирів, за якого виявлення та переслідування фактів корупції 

стає самоціллю. Навпаки, вони повинні бути спрямовані на підвищення 

авторитету органів публічної влади, культивування таких правил поведінки, 

які не допускають застосування корупції як прийнятного способу вирішення 

ділових питань і побудови відносин [131, с. 265].  

Прямолінійний підхід до викорінення корупції в органах виконавчої 

влади може негативно вплинути на фундаментальні права людини і 

громадянина. Програми і послуги, що передбачають можливість виникнення 

корупції, складно ліквідувати повністю. Може виникнути потреба в 

бюрократичному механізмі для ефективного адміністрування, а більш сильне 

примушення або стримування є зовсім недешевим. Тому мета полягає не в 

досягненні повної чесності, у значному підвищенні порядності і, таким 

чином, ефективності та дієвості щодо виконання обов’язків державними 

службовцями [132]. 

За результатами аналізу виникнення корупційних ризиків, під час 

виконання своїх повноважень органами виконавчої влади, необхідно 

здійснити такі адміністративно-правові заходи запобігання виникнення таким 

ризикам: 
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1. Вдосконалити механізм доступу громадян до публічної інформації, 

особливо що стосується суспільно важливих питань, які впливають на 

добробут населення, таких як виділення земельних ділянок у відповідній 

місцевості або існування вакантної посади в органі виконавчої влади чи 

інших органах державної влади. 

2. Забезпечити доступ зацікавлених осіб до державних закупівель, так 

як він є обмеженим через домінування непрозорих та неконкурентних 

процедур закупівель при витрачанні бюджетних коштів. 

3. Залучати громадські організації до процедури затвердження 

місцевих бюджетів,  а також до формування антикорупційної політики. 

4. Посилити контроль за цільовим ефективним використанням 

бюджетних коштів. 

5. Запровадити реальні інструменти громадського контролю за 

виконанням антикорупційної політики органами виконавчої влади, в тому 

числі шляхом заслуховування затверджених планів-заходів та звітів 

виконавців даних заходів. 

6. Визначити нормативно чіткі процедури фіксування та класифікацій 

звернень до посадових осіб органів виконавчої влади від громадян та 

організацій, їх класифікації та звітування щодо реагування на них. 

7. Звертати увагу на публікації засобів масової інформації щодо ознак 

корупційних правопорушень та публічні звернення. 

8. Керівникам органів виконавчої влади подавати позитивний приклад 

несприйняття корупційних проявів під час здійснення службових 

повноважень та дотримання правил етичної поведінки державного 

службовця, пропагувати високоморальні якості, прозорість, гласність, 

справедливість, неупередженість при прийнятті рішень.  

9. Запровадити використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(запровадження електронної черги, попереднього запису телефоном чи через 

електронну скриньку), встановлення зручного для громадян графіку роботи, 

наявність інформаційних стендів та поширення інформації про порядок 
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надання послуг у засобах масової інформації, забезпечення належних 

побутових умов для відвідувачів, забезпечення вільного доступу до 

необхідних бланків тощо. 

10. Вдосконалити законодавство щодо дискреційних повноважень 

посадових осіб органів виконавчої влади. 

11. Перед прийняттям будь-якого важливого рішенням керівною 

посадою органу виконавчої влади, необхідно погоджувати свої наміри з 

вищестоящими органами. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що працюючи на державній 

службі, в тому числі в органах виконавчої влади, а,особливо, на керівних 

посадах, кожний громадянин повинен стати прикладом нетерпимості до 

проявів корупції, сумлінно виконувати свої обов’язки, дотримуватися 

чинного законодавства та принципів доброчесності у своїй поведінці. 

Корумпована поведінка завдає шкоди авторитету як самому органу, так і 

державі в цілому. 
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3.2 Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії 

корупції в органах місцевого самоврядування України 

На сьогоднішній день, однією з найголовніших завдань української 

політики – є наближення українського законодавства до міжнародних 

стандартів, що стосуються боротьби з корупцією, а також виконання 

міжнародних рекомендацій. У зв’язку з цим було прийнято немало нових 

законодавчих актів, які регулюють антикорупційну діяльність в Україні та 

передбачають створення принципово нових органів, уповноважених 

запобігати та протидіяти корупції в Україні. Крім того, сьогодні діє новий 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який є 

наслідком реформування місцевого самоврядування та передбачає 

революційні зміни в їх діяльності. Одним із основних напрямів у сфері 

запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути 

в діяльності органів місцевого самоврядування, а також усунення умов та 

причин виникнення цих ризиків [133]. 

На думку Кравченка Т.А., стратегічним напрямом запобігання 

передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх 

сфер суспільного життя, розвиток громадської свідомості та активності в 

загальному контексті побудови демократичної держави. Демократизація, 

відкритість влади, прозорість і зрозумілість для населення державних рішень, 

діяльності управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства – 

найважливіші важелі подолання корупції [134, с. 164]. 

Не дивлячись на велику кількість позитивних кроків зі сторони 

українського уряду щодо запобігання і протидії корупції, поряд з окремими 

органами державної влади, деякі органи місцевого самоврядування все 

більше втягуються в корумповану систему влади і тим самим не тільки 

стають поживним середовищем для організованої злочинності, а й іноді 

намагаються створити в своїх межах організовані злочинні 

групи [135, с. 254]. 
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Комбінації різних форм державного управління та самоуправління 

територіями визначаються історичними, географічними, соціально-

культурними, економічними та іншими особливостями держави. На даному 

етапі, в Україні проходить вдосконалення існуючої моделі взаємодії органів 

місцевого самоврядування та урядом. Україна, як держава демократична, не 

може обійтися без децентралізації  влади, оскільки жорстка централізація цієї 

влади властива лише тоталітарним режимам. О. Ященко зазначав, що 

жорстка централізація влади неминуче призводить до пасивності населення, 

а щоб рухатися вперед, здійснюючи реформи, необхідно включити в цей 

прогресивний процес все населення держави, тобто розвивати місцеве 

самоврядування [136]. О. Бородіна зазначає, що нинішня система 

адміністративно-територіального устрою характеризується високим ступенем 

централізації влади по лінії уряд-область-район-сільрада, вона позбавила 

представницькі органи на місцях можливості проводити ефективну політику 

в інтересах людини, тобто надавати громадянам доступні якісні послуги. 

Саме децентралізація влади з сильними інститутами місцевого 

самоврядування сьогодні є провідною формою державної організації 

розвинутих країн, яка підтвердила свою економічну перевагу над 

централізованою формою державної організації (і наші сусіди – яскравий 

цьому приклад: так, 85 % бюджетів місцевих територіальних громад у 

Польщу використовується без узгодження із центральними органами влади, у 

Швейцарії кожна територіальна громада сама вирішує відсоток податків, 

який вона буде надавати центру). Виходячи із зазначеного, проведення 

адміністративно-територіальної реформи передбачає утворення в рамках 

держави самостійних одиниць як носіїв місцевого самоврядування, а також 

надання таким самоврядним одиницям широкого кола прав та 

повноважень [137, с. 148]. 

 Для порівняння необхідно виокремити основні риси централізованої 

влади: 

- концентрація влади в одній інституції; 
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- повна залежність територій від центру; 

- розбалансована система місцевого самоврядування, слабкі громади; 

- вирішення більшості питань через корупційний чинник. 

А також основні риси децентралізованої влади: 

- максимальна дерегуляція дозволів і послуг; 

- передача більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних 

громад – сіл, селищ та міст; 

- чітке розмежування повноважень як між різними органами місцевого 

самоврядування, так і між органами виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування. Принцип субсидіарності; 

- відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і 

державою. 

Ми повністю погоджуємося з позицією ООН і вважаємо деякі думки 

експертів ООН варто взяти до уваги українському законодавцеві, зокрема в 

тому, що: « децентралізація управління після розвалу старої системи підняла 

проблему корупції місцевого самоврядування в усій Східній Європі. Це одна 

з причин,  чому боротьба з корупцією має починатися на місцевому рівні, як 

це робиться в Болгарії, Польщі, Сербії тощо, де можна спостерігати появу 

«чистих» муніципалітетів і місцевих філій неурядових організацій, які 

безпосередньо борються з корупцією. Місцеві адміністрації швидше 

відгукуються на волю народу, ніж державний та регіональний рівні, що ще 

більше зміцнює аргументи на користь антикорупційної діяльності на 

місцевому рівні. Місцеві жителі можуть давати оцінку роботі місцевого 

самоврядування, судячи з якості послуг, які вони отримують. Ось чому так 

важливо для місцевого самоврядування домагатися створення функціонально 

цілісної системи, в якій підтримується високий рівень інтегрованості, 

чесності і гордості на всіх рівнях публічної влади, приватних інститутів 

(бізнес-структури) та інститутів громадянського суспільства. Ці три типи 

інститутів повинні працювати разом у коаліції, щоб боротися проти корупції 

і домагатися більшої цілісності та прозорості у наданні послуг на місцевому 
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рівні. Працювати разом легше на місцевому рівні, де кількість і 

різноманітність гравців менше, ніж на національному рівні» [138]. 

Як бачимо, проведена реформа у виді децентралізації органів місцевого 

самоврядування має безперечно позитивний характер. Для кращого 

розуміння правильного шляху реформування, необхідно дослідити ряд 

корупційних ризиків, що виникають в процесі організації роботи органів 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», служба в органах місцевого самоврядування – це 

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають 

посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 

територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом [139].  

Одним із найбільш поширених корупційних ризиків в роботі органів 

місцевого самоврядування – це відсутність або погана доступність 

інформації про процедуру отримання адміністративних послуг. На практиці, 

офіційний веб-сайт певного органу місцевого самоврядування містить дуже 

малу кількість інформації і, відповідно, громадяни змушені особисто 

звертатися до безпосередніх уповноважених осіб для консультацій у 

відповідні заклади, що супроводжується, як правило чергами та іншими 

бюрократичними процедурами. Тобто кількість і якість потрібної інформації 

повністю залежить від організаційних чинників відповідного органу та від 

ініціативності керівництва. Тому відсутність інформації або низька її якість 

підвищує потенційний рівень корупції. Для запобігання виникненню 

подібних ситуацій, необхідно: 

1. розміщувати в приміщеннях органів місцевого самоврядування, 

призначених для особистого прийому приватних осіб, інформацію, необхідну 

для звернення особи до органу без сторонньої допомоги (Для загального 

огляду може розміщуватися інформація про: 

- процедури надання адміністративної послуги; 
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- структурний підрозділ, до якого необхідно звернутися; 

- перелік необхідних документів; 

- дні та години прийому; 

- терміни розгляду звернення; 

- розмір та порядок сплати збору (плати);  

- банківські реквізити для сплати коштів, а також за можливості список 

із найближчими фінансовими установами, де особа може сплатити 

відповідну суму;  

- законодавство, яке регулює порядок надання тієї чи іншої 

адміністративної послуги;  

- контактні номери телефону, за яким можна звернутися до органу і 

уточнити необхідну інформацію;  

- зразки заповнених документів тощо);  

2. запровадити консультаційні кабінети та телефонну службу 

підтримки і надання довідок із допомогою телефонного зв’язку; 

3. забезпечувати функціонування веб-сайтів, інших електронних 

ресурсів органів, де має надаватися уся інформація щодо діяльності та 

повноважень органу місцевого самоврядування та адміністративних 

послуг [140, с. 47]. 

Потрібно розуміти, що децентралізація, яка сьогодні відбувається в 

країні без прозорості і впливу громадян на ухвалення рішень – це просто 

засіб перенесення корупції з центру на місця. Тому, щоб цього не відбулося, 

важливими є громадська участь і публічна прозорість.  

Крім того, для запобігання виникнення корупційних ризиків, при 

наданні адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, 

необхідно мінімізувати особистий контакт приватних осіб з посадовцями, 

хоча б тих випадках, коли вирішення конкретного питання не потребує 

особистої участі. Наприклад, знову ж таки, за допомогою мережі Інтернет 

(електронної почти або ж веб-сайту) можна як задавати питання, так і 

подавати заяви та клопотання. Таким же способом можна отримувати 
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відповіді, рекомендації та інші документи, які не потребують особистої 

присутності. Також для запобігання особистого контакту фізичної особи з 

посадовцем доцільно запровадити в роботу місцевого самоврядування 

принцип «єдиного вікна», відповідно до якого всі необхідні документи 

дозвільного характеру, можна отримати в одному місці.  

Ми погоджуємося з позицією О. Банчука, що в органах місцевого 

самоврядування варто застосовувати принцип розподілу приміщення 

(будівлі) органу на «відкриту» та «закриту» частини. Це передбачає ство- 

рення приймальні, до якої може потрапити будь-яка особа, а в іншу частину 

приміщення дозволяється вхід і перебування лише його працівникам. Як 

виняток, інші особи можуть потрапити в цю частину лише за перепусткою, а 

це вже додаткова можливість контролю, адже можна завжди перевірити, хто і 

до кого приходив. Необхідним видається також враховувати потребу 

забезпечення відкритості та підконтрольності процесу спілкування заявників 

з чиновниками. Наприклад, здійснення прийому всіх заявників через 

«загальну приймальню» буде сприяти взаємному контролю посадових осіб, 

які здійснюють прийом громадян. Для цього робочі місця посадових осіб, що 

спілкуються з громадянами адміністративного органу, мають бути 

максимально відкритими (без зайвих бар’єрів і високих перегородок). У 

такому випадку легше вести і візуальний контроль (з використанням відео-

систем тощо). Додатковим способом мінімізації корупційних ризиків 

є ротація посадових осіб органу влади. Така ротація може передбачати 

насамперед переміщення в межах одного органу. Внаслідок такого способу 

протидії корупції посадовій особі, яка надає адміністративні послуги, 

складніше «напрацьовувати постійних клієнтів», вибудовувати неформальні 

стосунки, розвивати корупційні навички. Ротацію доцільно застосовувати 

щодо будь-яких посад з підвищеним корупційним ризиком (зокрема і тих, що 

передбачають постійне спілкування зі споживачами адміністративних 

послуг).  Зазначені аргументи доводять ефективність ротації, адже при 

потребі «налагоджування стосунків» навіть схильні до вчинення порушень 
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особи і чиновники мусять бути обережнішими і уникати корупційних 

проявів [140, с. 64]. 

Таким чином, за допомогою внесення нескладних на сьогодні для 

виконання змін в організації діяльності органів місцевого самоврядування, 

можна не тільки значно підвищити кількість та якість надання органами 

місцевого самоврядування адміністративних послуг, а й запобігти тим самим 

виникненню корупційних ризиків. 

Під час організації розмежування функцій місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування, виникла одна з 

найскладніших проблем в цій сфері. Так, місцеві державні адміністрації були 

створені не лише для здійснення контрольно-наглядових функцій щодо 

місцевого самоврядування та його органів, а для виконання основного обсягу 

повноважень щодо управління територіями. На практиці це виглядало, як 

дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування. Тому за допомогою проведення реформи 

децентралізації органів місцевого самоврядування, більшість функцій і 

повноважень, які колись належали місцевим державним адміністраціям 

передаються органам місцевого самоврядування, в тому числі виконавчим 

комітетам районних і обласних рад. Замість  місцевих державних 

адміністрацій запроваджується новий суб’єкт владних повноважень – 

префект, який буде здійснювати контрольно-наглядові та координаційні 

функції й повноваження у відповідних адміністративно-територіальних 

одиницях. 

Однією із найбільш корупціогенних функцій органів місцевого 

самоврядування завжди було розпорядження землею. Проблемним питанням 

завжди була доля земельних ділянок, які знаходяться за межами населених 

пунктів. В умовах децентралізації, усіма земельними ділянками, навіть тими, 

що знаходяться за межами населених пунктів, можуть розпоряджатися лише 

територіальні громади, що знаходяться на відповідній території [141]. Але, 

якщо не створити спеціальних механізмів контролю, то корупційні ризики, 
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що виникали в центральних органах виконавчої влади, щодо вирішення 

питання розпорядження землею, виникатимуть і на місцевому рівні. 

З огляду на зазначене, до заходів з удосконалення земельних відносин 

можна віднести: 

- завершення проведення інвентаризації земель та встановлення меж 

адміністративно-територіальних утворень; 

- запровадження прозорого механізму реалізації земельних ділянок 

шляхом проведення тендерів (аукціонів) з метою збільшення 

надходжень до державного бюджету та запобігання злочинним 

проявам і корупції під час їх відчуження; 

- посилення контролю за законністю виділення земельних ділянок на 

узбережжі морів, річок, водосховищ, навколо великих міст і передусім 

у санаторно-курортних зонах та за сплатою земельного податку і 

орендних платежів, перерахування коштів до державного бюджету; 

- завершення формування автоматизованої системи земельного кадастру 

та створення електронного земельного кадастру як сукупності 

відомостей і документів про місце розташування та правовий режим 

земельних ділянок, їх оцінку та класифікацію, якісну характеристику; 

-  вирішення питання щодо виділення коштів органам місцевого 

самоврядування, особливо населених пунктів, які віднесені до 

курортних, для розроблення проектів установлення меж, режиму 

округів і зон санітарної охорони та перенесення їх на місцевість; 

- вжиття органами державної виконавчої служби дієвих заходів до 

примусового стягнення штрафів за постановами органів земельних 

ресурсів, а також звільнення захоплених земельних ділянок та знесення 

самовільно збудованих споруд за рішенням судових органів; 

- посилення на державному рівні роботи над формуванням вкрай 

негативного та неприйнятного ставлення суспільства до явища 

корупції, заохочення інформування представниками громадськості про 

випадки корупції, зокрема в земельній сфері; 
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- ведення екологічного моніторингу та контролю за ефективністю 

використання земельних ресурсів з метою своєчасного виявлення; 

- зміни якісного стану земель і властивостей ґрунтів унаслідок 

нераціонального їх використання;  

- запровадження адекватних санкцій за неефективне 

сільськогосподарське землекористування, незаконне вилучення земель 

із зміною їх цільового призначення, а також за застосування екологічно 

небезпечних технологій оброблення та вирощування 

сільськогосподарських культур, забруднення та/або засмічення земель, 

погіршення якості ґрунтового покриву [142, с. 342]. 

Механізм запобігання та протидії корупції в органах місцевого 

самоврядування визначений у Законі України «Про запобігання 

корупції» [37] та Законі України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» [116]. 

Зокрема, вказаними законами: 

1. Встановлені такі види обмежень:  

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища; 

-  обмеження щодо одержання подарунків; 

-  обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; 

-  обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування;  

- обмеження спільної роботи близьких осіб. 

2. Врегульовано питання конфлікту інтересів, а саме передбачено заходи 

зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. 

3. Встановлено правила етичної поведінки, в тому числі для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, за  недодержання яких відповідні 

особи притягуються до відповідальності. В основі етичної поведінки повинні 

бути покладені принципи пріоритету інтересів, політичної нейтральності, 
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неупередженості, компетентності і ефективності, нерозголошення 

інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. 

4. Передбачено спеціальну перевірку при прийнятті на роботу з метою 

підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з 

виконанням функцій органів місцевого самоврядування.  

5. Посилена відповідальність за корупційні правопорушення, яка 

передбачає цілий комплекс заходів. Відповідно посадові особи органів 

місцевого самоврядування визнаються суб’єктами відповідальності за 

корупційні діяння. До корупціонера можуть бути застосовані такі види 

відповідальності: дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна та 

кримінальна.  

Вищезазначене підтверджує, що на законодавчому рівні закладено 

основні шляхи ефективної антикорупційної політики. 

Крім законодавчо визначених шляхів запобігання та протидії корупції 

органів місцевого самоврядування, потрібно зазначити деякі позиції 

науковців з цього приводу. Так, С. Серьогін виокремлює такі механізми 

попередження та протидії корупції: державно-політичні, державно-правові, 

соціально-економічні, суспільно-громадянські, соціокультурні [130, с. 135]. 

Молдован Е. С. пропонує такі заходи із запобігання та протидії корупції 

на державній службі, які зокрема можна застосувати до посадових осіб 

органів місцевого самоврядування:  

1. Адаптаційний (тобто приведення структури державної служби 

України у відповідність з рекомендаціями та стандартами країн-членів ЄС, 

забезпечення прозорості та гласності). 

2. Каральний (створення системи ефективної протидії корупції, за якої 

вчинення корупційних діянь тягне неминучу відповідальність осіб, винних у 

їх вчиненні, з настанням негативних соціальних та службових наслідків 

(втрати пенсійного забезпечення; обмеження кар’єрного зростання, зайняття 

політичною діяльністю). 
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3. Організаційно-управлінський (чітке законодавче визначення процедур 

прийняття управлінських рішень. Оптимізація чисельності державних 

структур з метою уникнення паралелізму в роботі, зменшення кількості 

контрольних та наглядових інстанцій). 

4. Правовий (уніфікація нормативно-правових актів у сфері державної 

служби України, удосконалення правового механізму проведення атестації 

державних службовців). 

5. Превентивний (запобігання соціальним передумовам корупції та 

усунення причин, що спричинюють вчинення корупційних діянь). 

6. Соціально-економічний ( створення системи суспільних відносин, за 

якої правомірна поведінка службовців публічної служби є соціально 

престижною і вигідною. Забезпечення справедливої та адекватної оплати 

праці, завдяки чому можна було б уникнути негативних проявів 

протегування, клановості та сімейності [143]. 

На думку Редько А.О., для подолання корумпованих схем, які 

використовуються в органах місцевого самоврядування необхідно: 

- виявити чинники що сприяють корупційним проявам і підготовити 

пропозиції щодо їх усунення, вдосконалити в національних законодавчих 

актах принципи запобігання і протидії корупції та порядок відшкодування 

завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди; 

- поновити в разі порушення  права, свободи чи інтереси фізичних осіб, 

права чи інтереси юридичних осіб, інтереси держави, а також створити 

необхідні умови для встановлення відповідальності юридичних осіб за 

вчинення ними або їх уповноваженими особами корупційних 

правопорушень;  

- розробити дієві механізми порядку притягнення порушників до 

відповідальності; 

- законодавчо врегулювати процедуру оприлюднення в засобах масової 

інформації даних про факти притягнення до відповідальності, які визнані в 
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судовому порядку винними у вчиненні корупційних правопорушень, з тим, 

щоб вони зазнавали громадського осуду за ці дії; 

- забезпечити правові, інституційні, ідеологічні та інші необхідні умови 

для формування атмосфери професійної доброчесності; 

- закріпити в законодавстві більш високі вимоги до порядку підбору 

кандидатів на посади державних службовців і власне до кандидатур [144, 

с.47]. 

Захарчук О.З. виділяє загальні та спеціальні напрямки боротьби з 

корупцією в органах місцевого самоврядування. До загальних належать ті 

механізми, які використовуються при боротьбі з корупцією загалом у всіх 

сферах та у органах місцевого самоврядування зокрема. До них належать: 

– формування активної громадської позиції із запобігання корупції. 

Мова йде, насамперед, про залучення місцевої громади до протидії корупції 

та запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю 

щодо вчинення посадовими особами корупційних правопорушень. Крім того 

більшість громадських організацій діють саме на місцевому рівні, що 

повинно забезпечити більшу їх ефективність;  

– удосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією відповідно 

до міжнародних стандартів. Україна також приєдналася до міжнародного 

антикорупційного руху, ратифікувавши низку міжнародно-правових 

документів, однак як показує практика, до недавна законодавчі акти носили 

скоріше не превентивний, а репресивний характер, оскільки були спрямовані 

на боротьбу з корупцією, а не запобігання корупційними проявам; 

– підвищення правової культури громадян та формування у них 

моральної нетерпимості до будь-яких корупційних проявів.  

До спеціальних напрямків Захарчук О.З. відносить ті, які будуть 

ефективними лише щодо органів місцевого самоврядування, а саме: 

– підвищення зарплатні посадовим особам органів місцевого 

самоврядування у контексті державної реформи приватного сектору, аби у 
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посадових осіб органів місцевого самоврядування не виникало потреби у 

збагаченні незаконними шляхами; 

– забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування, усунення умов для безконтрольного та довільного 

прийняття рішень посадовими особами органів місцевого самоврядування, 

шляхом інформування громадян про проведену роботу. Якість нормативно-

правової бази та вільний доступ громадян до інформації про діяльність 

органів місцевого самоврядування є головними чинниками відкритості. 

Сприятимуть дієвості принципу прозорості консультації з громадськістю, а 

також на даному етапі визначальну роль відіграють Інтернет-ресурси;  

– підвищення авторитету органів місцевого самоврядування серед 

населення, шляхом їх взаємодії з громадськістю; 

– розроблення антикорупційних програм на місцевому рівні та 

створення системи моніторингу за їх дотриманням; 

– запровадження позитивної практики антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів органів та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування [135, с. 257-258]. 

Погоджуючись з вищевикладеними пропозиціями, вважаємо за 

необхідне зазначити, що розподіл напрямів боротьби з корупцією на загальні 

та спеціальні є доцільним, адже для кожного органу, в даному випадку для 

органу місцевого самоврядування, необхідний особливий підхід та спеціальні 

заходи боротьби з корупцією.  

На нашу думку, можна також додати до вищеперечислених заходів такі: 

- покращити доступність громадян до інформації про процедуру надання 

адміністративних послуг (необхідно створити спеціальні 

консультаційні кабінети, цілодобову гарячу лінію, забезпечити 

функціонування веб-сайтів на високому рівні, тобто мати не лише 

ознайомлювальний характер, а й можливість задати запитання і 

отримати максимально швидко відповідь «он-лайн», або ж у разі 

необхідності подати в електронному вигляді заяву чи клопотання); 
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- запровадити «принцип єдиного вікна», де всі документи дозвільного 

характеру можна отримати в одному місці і уникнути бюрократії; 

- приміщення органу місцевого самоврядування обладнати спеціальними 

приймальнями, максимально відкритими та прозорими, без високих 

перегородок, обладнаними приладами відеоспостереження; 

- регулярна ротація посадових осіб місцевого самоврядування; 

- розділити приміщення органу місцевого самоврядування на «відкриту» 

та «закриту» частини, де у «відкриту» може потрапити будь-яка особа, 

яка потребує консультації чи надання іншої адміністративної послуги, 

а у «закриту» - лише працівники органу місцевого самоврядування, при 

чому потрапити зможуть лише за спеціальними електронними 

перепустками; 

- активна співпраця в засобами громадськістю, засобами масової 

інформації, телебаченням. На нашу думку, дуже правильною є 

тенденція, що спостерігається в деяких містах та селах України, коли 

голова місцевої ради працює за допомогою прямої трансляції на 

місцевому телеканалі.  

Одним із кроків для поліпшення ситуації з корупцією є реформування 

відносин у сфері надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим деякими 

державними адміністраціями особлива увага приділяється вдосконаленню 

адміністративних процедур. Прикладом цього може слугувати Вінницька 

обласна держадміністрація, яка з метою спрощення порядку отримання 

різних дозволів, погоджень тощо та запобігання проявам корупції при цьому 

було проведено внутрішній, зовнішній, сертифікаційний та наглядовий 

аудити за Системою протидії корупційним загрозам відповідно до стандартів 

EN ISO 9001:2008 та SA 8000. Аудити проводилися представниками 

польсько-української групи «Система якості» та англійської групи BSI 

Management Systems. Результатом цих аудитів стало отримання Вінницькою 

міською радою Міжнародного сертифіката якості в системі управління 

суспільною відповідальністю та протидії корупційним загрозам. Також у 
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Вінницькій міській раді створений та працює центр надання 

адміністративних послуг «Прозорий офіс» (перший в Україні), який дає 

можливість звести до мінімуму корупційні діяння державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування [146, с. 33]. Але ці приклади 

поодинокі і є винятками із загального правила проведення таких заходів. 

З вищевикладеного можемо дійти висновку, що на законодавчому рівні 

закладено основні шляхи ефективної антикорупційної політики. Безперечно 

позитивним є проведення децентралізації органів влади, оскільки жорстка 

централізація цієї влади властива лише тоталітарним режимам. Визначено 

корупційні ризики під час прийому на роботу в органи виконавчої влади і 

місцевого самоврядування, запропоновано шляхи запобігання і протидії 

виникненню таких корупційних ризиків під час виконання своїх повноважень 

службовцями (працівниками) органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

За результатами аналізу виникнення корупційних ризиків, з 

урахуванням, передбачених адміністративно-правових заходів їх запобігання, 

пропонується: 

– вдосконалити механізм доступу громадян до публічної інформації, 

особливо що стосується суспільно важливих питань, які впливають на 

добробут населення, таких як виділення земельних ділянок або наявність 

вакантної посади в органі виконавчої влади (місцевого самоврядування); 

– забезпечити доступ зацікавлених осіб до державних закупівель, (на 

даний час надто обмежений через домінування непрозорих та 

неконкурентних процедур закупівель при витрачанні бюджетних коштів); 

– залучати громадськість до процедури затвердження місцевих 

бюджетів, а також до формування і реалізації засад антикорупційної 

політики; 

– посилити контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 
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– нормативно визначити чіткі процедури фіксування та класифікації 

звернень до посадових осіб органів виконавчої влади від громадян та 

організацій (фізичних і юридичних осіб), звітування щодо реагування на них; 

– покращити аналіз публікацій засобів масової інформації та інших 

публічних звернень щодо наявності даних про корупційні правопорушення 

(або ризики їх вчинення)  з доведенням до компетентних органів; 

– керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

особистим прикладом демонструвати несприйняття корупційних проявів під 

час здійснення службових повноважень та дотримання правил етичної 

поведінки державного службовця, пропагувати високоморальні якості, 

прозорість, гласність, справедливість, неупередженість під час прийняття 

рішень; 

– розширити використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(запровадження електронної черги, попереднього запису телефоном або 

через електронну скриньку), встановлення зручного для громадян графіку 

роботи, наявність інформаційних стендів та поширення інформації про 

порядок надання послуг у засобах масової інформації, забезпечення вільного 

доступу до необхідних бланків, належних побутових умов для відвідувачів, 

тощо; 

– вдосконалити законодавство і його роз’яснення щодо дискреційних 

повноважень посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. 

Доведено існування такого корупційного ризику, як недоступність 

інформації про процедуру отримання адміністративних послуг. 

Запропоновано низку змін в організації роботи органу місцевого 

самоврядування з метою покращення доступності до громадян необхідної 

інформації і  поліпшення надання їм адміністративних послуг. 

Під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування 

також виникають корупційні ризики, шляхами запобігання яких є: 
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– підвищення рівня поінформованості населення (юридичних і фізичних 

осіб) щодо діяльності органу місцевого самоврядування; 

– полегшення доступу до отримання комплексу адміністративних послуг 

і необхідних консультацій (роз`ясень) в органі місцевого самоврядування; 

– встановлення і дотримання «розумних» термінів (строків) 

обслуговування громадян в органах місцевого самоврядування; 

– спрощення процедури надання адміністративних послуг у тому числі 

через запровадження принципу «єдиного вікна»;  

– забезпечення повної прозорості в наданні адміністративних послуг; 

– мінімізування можливостей особистих контактів приватних осіб 

(юридичних і фізичних осіб) та службовців при вирішенні питань з надання 

адміністративних послуг.  

Пропонується непопулярний, як на сьогодні, підхід, що передбачає 

певне збільшення кількості депутатів місцевих рад з метою покращення 

якості їх роботи, посилення демократичності, прозорості та водночас 

зменшення корупційних ризиків (корпоративності) під час прийняття рішень 

органами місцевого самоврядування як колегіальними органами (зміни до 

статті 16 Закону України «Про місцеві вибори»).  

Також змінами до Закону України «Про місцеві вибори» пропонується 

скоригувати законодавчі вимоги щодо загального складу (кількості 

депутатів) районних і обласних рад, введення яких мало б гарантувати баланс 

представництва інтересів відповідно територіальних громад у складі 

районної ради, районів – у складі обласної ради. До того ж пропонується 

окрім депутатів, обраних на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування, до складу районної ради ввести 

відповідно сільського, селищного, міського голову, а до обласної ради – 

відповідних очільників районних рад області як головних посадових осіб 

територіальної громади або району, які, за дорученнями виборців, маючи 

безпосередню зацікавленість у добробуті жителів конкретної територіальної 

громади чи району, володіючи повним уявленням про заходи, які потрібно 



 

153 
 

здійснити для вирішення найбільш актуальних і гострих на даний час 

проблем громади, брали б  участь у прийнятті районною чи обласною радою 

найбільш важливих рішень. Такі законодавчі новації сприятимуть зниженню 

ризиків корумпованості у діяльності органів місцевого самоврядування.  

Що стосується реформи місцевого самоврядування, то децентралізація 

– це лише інструмент розвитку. Вона спонукає до здійснення інших реформ, 

таких як реформа земельних відносин, можливість розвиватися громадам, 

викорінення корупції на місцях. Від успіху реформи місцевого 

самоврядування, особливо в контексті запобігання корупції, залежить 

успішність проведення інших реформ, так потрібних нашій країні.  
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3.3 Запровадження досвіду зарубіжних країн у адміністративно-правовій 

протидії корупції в Україні 

На думку багатьох громадян безперечно спадає питання: «чи актуально 

боротися з корупцією сьогодні, коли на сході країни війна?». На нашу думку, 

однозначно актуально, адже саме безмежна та нестримна корупція 

штовхнула громадян на протест та революцію. Питання лише в тому, яким 

шляхом піде українська влада, викорінить її чи очолить?! Ряд науковців 

справедливо вважають, що повністю викорінити корупцію в українському 

суспільстві та державному апараті неможливо, покрайній мірі, це 

довготривалий процес. Але для значного зменшення рівня корупції до 

безпечного в Україні, можливе лише за умови детального вивчення та 

впровадження зарубіжного досвіду, в першу чергу успішно діючих в інших 

країнах механізмів подолання цього негативного соціального явища. 

Важливо детально вивчити закордонні програми по боротьбі з корупцією, які 

довели свою ефективність на практиці, так як дані програми та механізми їх 

реалізації є перспективою для запозичення даного досвіду нашою 

державою [147, с. 30]. 

Правильною, на нашу думку, є позиція Рогульського С.С., що корупція 

не завжди проявляється однаково й завжди має одинакові наслідки та 

мотивацію. Але, де і коли б вона не проявлялася, корупція завжди завдає 

шкоди нормальному функціонуванню суспільству, оскільки важливі рішення 

приймаються на підставі прихованих мотивів без врахування інтересу 

громадськості [148, с. 28]. 

У 2014 році відповідно до Індексу сприйняття корупції від Transparency 

International найменш корумпованою країною в світі визнана Данія з 

результатом 92 бали зі 100 можливих. Про це йдеться в доповіді організації. 

На другому місці - Нова Зеландія (91 бал), на третьому - Фінляндія (89 балів), 

на четвертому - Швеція (87 балів). П'яте місце розділили Норвегія і 

Швейцарія з результатом 86 балів. Сінгапур зайняв сьоме місце (84 бали), 



 

155 
 

Нідерланди - восьме (83 бали), Люксембург - дев'яте (82 бали). Замикає 

першу десятку Канада з 81 балом. 

У 2015 році громадська організація "Тransparency International Україна" 

оприлюднила Порівняльну таблицю, відповідно до якої найменш 

корумпованими країнами в світі є: 

1. Данія з результатом 91 бал із 100 можливих; 

2. Фінляндія – 90 балів; 

3. Швеція – 89 балів; 

4. Нова Зеландія – 88 балів; 

5. місце розділили дві країни: Нідерланди та Норвегія – 87 балів; 

7. Швейцарія – 86 балів; 

8. Сінгапур – 85 балів; 

9. Канада – 83 бали; 

10. Німеччина – 81 бал (додаток 7). 

Україна в даному рейтингу розділяє 142-е місце з Угандою і 

Коморськими островами (всього по 27 балів), як і раніше залишаючись в 

клубі найбільш корумпованих країн.  

Відповідно до наведеної статистики, можна з упевненістю 

стверджувати, що  багатьом країнам  вдалося створити ефективний механізм 

протидії корупційним проявам. 

Усі ці країни безперечно по-різному боролися з такою проблемою, як 

корупція, але вони мають деякі спільні особливості в організації 

антикорупційної діяльності, це: 

- активна організація виконання заходів протидії корупційним проявам; 

- створення відповідної правової бази; 

- залучення до протидії корупційним проявам громадських організацій 

та засобів масової інформації; 

- корупція усвідомлюється як серйозна проблема національної безпеки і 

сприймається як загроза як внутрішньої, так і зовнішньої безпеки держави. 
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Розглянемо досвід окремих країн, які ефективно ведуть боротьбу з 

корупцією. 

Найменш корумпованою країною на сьогодні, залишається Данія, 

завдяки своїм успішно діючим антикорупційним законодавством та 

ініціативам. Так, наприклад, усі великі організації стали притримуватися 

політики «абсолютної нетерпимості», тобто неприйнятність хабарництва у 

межах власних організацій або процесу співпраці із зовнішніми партнерами. 

Крім того, в Данії існують етичні кодекси або кодекси честі чиновників, 

спеціальні контрольно-наглядові органи, висока громадянська ініціатива, 

забезпечення гласності та відкритості на рівні правління. 

Торгова рада Данії розробила широку антикорупційну стратегію, 

націлену на допомогу датським організаціям, які зіштовхуються із загрозою 

корупції в процесі інтернаціоналізації.  

Якщо хтось буде хоча б запідозрений в корупції, може бути відразу 

позбавлений кар’єри. Не платити податки практично неможливо. Увесь рух 

грошових активів – прозорий, всі прибутки і витрати – відомі, приховати що-

небудь - дуже тяжко. 

Потрібно зазначити, що в Данії державні службовці мають високу 

ступінь соціального захисту. Вони, як і всі громадяни країни, забезпечуються 

безплатною медициною та освітою, соціальними гарантіями [149]. 

У Новій Зеландії антикорупційною стратегією є гнучке корпоративне 

управління і управління персоналом. В цій країні майже немає таких понять, 

як «кадровий ліміт» або «реєстр посад». Немає ніяких обмежень в оплаті 

праці. Розмір заробітної праці встановлюється на основі принципу 

компетенції і у відповідності з кінцевим результатом роботи. Фінансування 

державного органу, включаючи його заробітні плати залежить від його 

конкретних цілей. Рівень заробітної плати держслужбовців вищий, ніж в 

приватному сектор. Поряд з високими заробітними платами в цій країні 

дозволяється державним службовцям за відсутністю конфлікту інтересів та за 

згодою керівника займатися підприємницькою діяльністю [150]. 
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В антикорупційній політиці Фінляндії, характерні такі фактори: 

- політична, фінансова і кадрова незалежність системи правосуддя; 

- незалежні засоби масової інформації; 

- відкритість процесу прийняття рішення посадовими особами; 

- мінімізація втручання держави в сектор економіки; 

- ефективна організація адміністративної системи (компактність, мала 

ступінь бюрократії, відсутність кастовості, клановості і т.д); 

- адекватна система внутрішнього і зовнішнього контролю за діями 

посадових осіб, широкі повноваження у цій області у канцлера юстиції, 

парламентського уповноваженого по правам людини, парламенту; 

- достойний рівень заробітної плати посадових осіб, наявність 

«соціального пакету» (пенсійне забезпечення, вихідної допомоги), 

розмір якого встановлюється за вислугою років; 

- морально-психологічне налаштування суспільства і всього корпусу 

посадових осіб на несприйняття корупції.  

Основні антикорупційні принципи фінської держави – прозорість 

процесу здійснення владних повноважень, забезпечення законності у 

державній адміністрації, відповідальність і добропорядність посадових осіб 

та службовців. Державна політика профілактики і запобіганню корупції 

міститься в загальнонаціональній Програмі по боротьбі з правопорушеннями 

в економічній сфері (1996 р.) 

В цій країні фактично ніколи не видавались спеціальні закони про 

корупцію або про створення спеціальних органів для контролю за нею. 

Корупція розглядається як частина кримінальної злочинності і регулюється 

на всіх рівнях законодавства правовими нормами про протидію 

хабарам [149]. 

Стосовно стратегії Швеції в області протидії корупції, можна 

виокремити такі фактори: 

1. Швеція до середини XIX століття вважалася країною, наскрізь 

пронизаною корупцією. Але після прийнятого елітою і керівництвом країни 
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стратегічного рішення про повну модернізацію країни, в ній був розроблений 

і почав виконуватися комплекс заходів, спрямованих на повне виключення 

корисливих міркувань у чиновників. Державне регулювання було засновано 

на стимулах чесного і відповідального управління - через податки, пільги та 

субсидії, а не за допомогою заборон і дозволів, одержуваних з тих чи інших 

органів влади. Для громадян був відкритий доступ до внутрішніх документів 

державного управління, що дозволив всім бажаючим розуміти, як працює 

держава, а головне - була створена незалежна й ефективна система 

правосуддя. 

2. Одночасно шведський парламент і уряд встановили високі етичні 

стандарти для чиновників і стали домагатися їх виконання. Лише через 

декілька років чесність стала престижною нормою серед державної 

бюрократії.  

3. У Швеції велику роль у протидії корупції грають церква і громадська 

думка, завдяки яким в цій країні з підозрою поставляться до будь-якого 

бізнесмена, який зумів за короткий період отримати дуже високий дохід, або 

до чиновника, доходи якого істотно нижче його витрат. Громадська думка 

перетворить такого бізнесмена в недоторканного, тому що йому ніхто не 

буде довіряти ні в бізнесі, ні в побутовому спілкуванні. І громадська думка, в 

першу чергу, змусить такого чиновника піти з посади і не дозволить йому 

ніколи більше отримати роботу ні на державній службі, ні в приватному 

бізнесі. Громадська думка перетворила прояви корупції, взагалі нечесність і в 

приватному бізнесі, і в державному управлінні у вкрай рідкісне явище. 

Ніякими заходами законодавчого регулювання або навіть кримінальними 

покараннями такого результату досягти б не вдалося [151]. 

На нашу увагу заслуговує також досвід організації протидії корупції 

Норвегії. У 1989 році тут було створено Норвезьке національне управління з 

розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і 

навколишнього середовища. 
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Організаційно Управління увійшло до Національного директорату 

поліції. Керівник ОКОКРІМ за рангом одночасно має статус головного 

констебля поліції і головного прокурора. 

Крім слідчої роботи, до завдань Відділу входить виконання 

превентивної функції (відвідування компаній і установ, підготовка 

конференцій і практичних семінарів, проведення лекцій у Поліцейській 

академії тощо) та збирання інформації про криміногенну ситуацію для 

організації боротьби проти корупції [152; с. 113-114]. 

Швейцарія знаходиться в авангарді міжнародної боротьби з 

транснаціональною економічною злочинністю і має ефективний механізм 

протидії легалізації (відмиванню) грошей, набутих незаконним шляхом. 

Світова репутація Швейцарії як найнадійнішого місця для зберігання 

грошових вкладів склалася історично. Завдяки стабільності 

внутрішньополітичної обстановки, макроекономічного стану, законодавства, 

сприятливим податковим умовам Швейцарія сьогодні є потужним світовим 

фінансовим центром. Банківська галузь відіграє визначальну роль у 

національній економіці, на її частку припадає понад 11 % ВВП. Поряд з цим, 

при створенні і введенні законів по боротьбі з відмиванням грошей, 

Швейцарія виступила в ролі законодавчого першопрохідника. У 2003 році 

вперше у світовій практиці грошові кошти, що зберігаються у швейцарських 

банках, були передані державі їх походження. З 01.02.2011 р. у Швейцарії 

набув чинності закон, згідно з яким уряд може за своєю ініціативою вимагати 

від банків не тільки заморозити рахунки колишніх диктаторів, але і 

повернути їх гроші в країну. Федеральний закон «Про повернення 

нелегальних коштів, отриманих з використанням політичного впливу» 

отримав неофіційну назву «закон Дювальє» по імені колишнього правителя 

Гаїті Жан-Клода Дювальє, швейцарські рахунки якого були заморожені ще в 

2002 році. 

Досить цікавою є практика боротьби з корупцією Сінгапура, так як дана 

країна, на відміну від деяких європейських з стабільною економікою була 
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дуже бідною та корумпованою. До моменту здобуття незалежності у 

1965 році, Сінгапур опинився в ситуації, чимось подібній пострадянській 

Україні. Країна знаходилася у дуже тяжкому економічному стані і була 

наскрізь пронизана беззаконням. Населення мало низький рівень освіти і не 

вміло захищати свої права. 

Лідери країни прийшли до рішення боротися з корупцією, розуміючи, 

що без цього країна не має майбутнього. Це потягло за собою здійснення 

цілої системи заходів, які відзначалися строгістю і послідовністю. Дії 

чиновників були регламентовані, бюрократичні процедури спрощені, був 

забезпечений жорсткий нагляд за дотриманням високих етичних стандартів. 

Органом, який здійснив ці заходи в той момент, а також який діє і сьогодні, 

стало спеціалізоване Бюро по розслідуванню випадків корупції. Громадяни 

зверталися до Бюро зі скаргами на дії держслужбовців і вимагали 

відшкодування збитків. 

Одночасно з цим були посилені міри кримінального покарання за 

корупційні діяння, підвищена незалежність судової системи, різко піднята 

заробітна плата суддів і забезпечений їх привілейований статус, введені 

економічні санкції за давання хабара або відмову від участі в 

антикорупційних розслідуваннях. Ці міри поєднувались із зменшенням 

втручання держави в економіку, підвищенням заробітних плат чиновникам і 

підготовкою кваліфікованих адміністративних кадрів [154]. 

Система протидії корупції у Нідерландах включає такі процедурні та 

інституціональні заходи, як:  

- постійна звітність та гласність у питаннях виявлення корупції і 

обговорення наслідків - покарання за корупційні дії. Щорічно міністр 

внутрішніх справ доповідає парламенту про виявлені факти корупції та вжиті 

заходи щодо покарання осіб, причетних до корупції. Усі матеріали, пов’язані 

з корупційними діями, якщо вони не торкаються системи національної 

безпеки, в обов’язковому порядку стають доступними для громадськості; 
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- розробка системи моніторингу можливих місць виникнення 

корупційних дій у державних та громадських організаціях і суворого 

контролю за діяльністю осіб, які там працюють; 

- створення системи прав і обов’язків посадових осіб із визначенням 

міри відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви. 

Ця система визначає також правила поведінки з виправлення допущених 

порушень; 

- основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати в 

державних організаціях та втрата всіх соціальних пільг, які надає державна 

служба, наприклад пенсійного і соціального обслуговування. Шкала 

покарань передбачає також штрафи та тимчасове відсторонення від 

виконання обов’язків; 

- в усіх організаціях, зокрема у міністерствах, є служби внутрішньої 

безпеки, обов’язком яких є реєстрація та виявлення помилок чиновників, їх 

навмисних чи випадкових порушень діючих правил і відповідних наслідків 

таких порушень. Державні організації прагнуть заохочувати позитивні дії 

посадових осіб. Система заохочень спрямована на те, щоб чиновнику було 

вигідно і матеріально, і морально поводитися чесно та ефективно [155, с. 86] 

Ми погоджуємося з думкою В. Литвиненка, що для України досвід 

Нідерландів є цікавим з тої самої позиції, що і досвід Фінляндії. Прозорість 

державної служби в нашій країні невисока, а також відсутній суб’єкт 

моніторингу за діяльністю державної служби. Таким органом цілком 

ймовірно може стати Національне агентство з питань державної служби, 

розширивши повноваження якого можна було б посилити відповідний 

контроль в органах публічної адміністрації. Для цього необхідно 

продублювати положення пункту 6 частини першої статті 11 Закону України 

«Про запобігання корупції» щодо повноважень Національного агентства з 

питань запобігання корупції у Положення про Національне агентство з 

питань державної служби» які зазначають про: «здійснення моніторингу та 

контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб». Саме це положення розширить 

повноваження Нацдержслужби та усуне необхідність дублювання своїх 

повноважень Національним агентством з питань запобігання корупції [156, 

с. 179-180]. 

Люксембург має хорошу практику залучення громадського сектора у 

боротьбі з корупцією, а також під час захисту інформаторів. В цій країні діє 

спеціальна гаряча лінія, що дозволяє громадськості залишатися анонімами 

при повідомленні про корупційні правопорушення [157]. 

У Канаді правові заходи запобігання та протидії корупції у парламенті 

встановлюються нормами кримінального і конституційного права. Вони 

розповсюджуються на всіх членів парламенту, а також на всіх членів 

правління. 

Рядові парламентарії офіційно зберігають право володіти і 

розпоряджатися цінними паперами, займати пости в корпораціях, але даний 

дозвіл обставлено цілим рядом регламентуючих умов. Всі депутати 

зобов'язані щорічно повідомляти в письмовому вигляді докладні дані про 

компанії, в яких вони є директорами, менеджерами чи службовцями, а також 

про корпорації або фонди, цінними паперами яких вони володіють: 

необхідно вказувати адреси фірм, загальний характер їх діяльності, обороти, 

прибутковість, участь в урядових контрактах, експорті та імпорті і т.д. У 

зв'язку з існуванням зазначених обмежень сучасні Канадські парламентарії 

воліють не займатися підприємництвом після приходу в політику. Лише 

деякі з них зберігають побічний рід занять - юридичну або медичну 

практику, яка може вважатися специфічним видом бізнесу. Частина депутатів 

володіє невеликими пакетами акцій, зазвичай в сімейних фірмах [159, с. 105-

106]. 

Ще більш суворі обмеження існують для членів уряду. Всі особи, які 

призначаються до його складу, повинні негайно вийти з директоратів 
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корпорацій і керівних органів всіх громадських організацій. Тим самим, ці 

положення забороняють злиття уряду та бізнесу. 

В основу боротьби з корупцією у Німеччині покладено завдання 

знищення матеріальної, насамперед, фінансової бази злочинних угруповань. 

Це досягається двома шляхами: конфіскаційним (конфіскація майна) і 

створенням належної правової бази для унеможливлення "відмивання" 

"брудних" грошей. Особливо слід виділити обов'язок банківських установ 

надавати правоохоронним органам інформацію про операції з грошима у 

розмірі понад 20 тис. євро за умов, що ця інформація буде використана 

виключно для розслідування. Законом закріплено правило: якщо громадянин 

робить внесок до банку у розмірі понад 50 тис. євро, він зобов'язаний 

пред'явити посвідчення особи. Генеральна лінія німецького уряду у сфері 

запобігання корупції полягає у тому, щоб у результаті законодавчих, 

організаційних, кадрових та інших заходів унеможливити зловживання 

державним службовцем своїм посадовим становищем. Максимально 

удосконалена нормативна база щодо прийняття державними службовцями 

подарунків. Як виняток, дозволяється отримати подарунок, вартість якого не 

перевищує 20 євро. Але і в такому випадку державний службовець повинен 

доповісти про це своєму керівнику, який з урахуванням обставин може 

прийняти одне з двох рішень: або залишити подарунок у службовця, або 

зобов'язати його у встановленому порядку здати цей подарунок 

державі [159, с.105-106]. 

Серед інших антикорупційних механізмів, які запроваджуються в 

Німеччині, слід назвати створення реєстру корумпованих фірм. У даному разі 

Німеччина йде шляхом іноземного досвіду, зокрема ізраїльського. Його 

сутність полягає у тому, що фірма, яка включена до такого реєстру, 

позбавляється права виконувати будь-які державні замовлення, стає об'єктом 

більш пильної уваги з боку правоохоронних органів. Такі заходи, за оцінками 

парламентарів та урядовців, повністю себе виправдовують. У науковій 

літературі Німеччини прийнято поділити корупційні діяння на три групи. 
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Ситуативна корупція — це, як правило, спонтанні дії, що відбуваються без 

планування і є неадекватною реакцією на безпосередньо проведену службову 

дію на чиюсь користь поза законом та норм або таку, що безпосередньо 

відбувається за корупційною дією. Структурна корупція — має місце, коли 

продажність політиків службовців та інших посадовців субсидується 

протягом тривалого часу або якщо корупція має неодноразовий характер. 

Корупція як складова частина організованої злочинності є найвищою й 

найбільш небезпечною формою корупції. Вона виявляється в діях 

організованої злочинності, що мають на меті поставити державні, суспільні, 

економічні та політичні установи під контроль злочинних організацій. При 

цьому виді корупції діють потужні й розгалужені злочинні організації, що 

розповсюджують свій вплив не тільки на окремі німецькі землі, а й на всю 

територію країни. Найбільш виразно це проявляється при розподілі 

державних контрактів на будівництво великих об'єктів, таких як аеропорти, 

автомагістралі, очисні споруди, зброя та устаткування для армії, флоту та 

поліції, спортивні об'єкти та концертні зали [159, с.105-106]. 

З урахуванням особливостей історичного розвитку країн, їх 

географічних особливостей та властивих їм корупційних проявів дає підстави 

дослідникам виділяти кілька моделей корупції, іменованих у даній 

класифікації назвою певного континенту. 

Так, Є. Невмержицький розглядає: 

— західноєвропейську модель, для якої характерний низький рівень 

корупції. Високий рівень цивільної культури та правосвідомості породжують 

сприйняття суспільством корупції як певної аномалії, пов'язаної з 

порушенням закону. До даної моделі варто віднести такі європейські країни, 

як Швейцарія, Франція, Фінляндію, Нідерланди; 

— азіатську модель. Корупція тут пов'язана з історією, культурою, 

традиціями, що зумовили функціонування держави. Цей різновид корупції, 

на відміну від попереднього, можна назвати соціальним. Це означає, що 

корупційні відносини найтісніше переплітаються з іншими соціальними 
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відносинами: сімейними, земельними, етнічними, корпоративними та ін. Тут 

працюють вікові традиції, наприклад, пов'язані з бакшишем у Середній Азії 

чи практикою вибудовування довгострокових ділових і політичних відносин, 

що існують у деяких східноазіатських країнах; 

— африканську модель. Для цієї моделі характерна ситуація, коли влада 

"продається" групі основних економічних кланів, що домовилися між собою 

або політичними засобами забезпечує надійність їх існування. Перехід до цієї 

моделі можливий за таких умов:  

 політична влада в країні залишається неконсолідованою; 

 фінансово-бюрократичні групи під тиском інстинкту 

самозбереження припиняють протистояння й домовляються; 

  формується олігархічний консенсус між консолідованими 

фінансово-бюрократичними групами і частиною політичної 

еліти. Для країни це означає деградування економіки, 

задовольняючи тільки найголовніші потреби населення з метою 

уникнення соціальних потрясінь й забезпечуючи інтереси вузької 

олігархічної групи; 

— латиноамериканську модель. Уряд надає можливість "тіньовим" і 

криміналізованим секторам економіки досягти могутності, порівнюваної з 

державною. З цим явищем, яке стало державою у державі, боротися 

найважче [160, с. 76]. 

Узагальнення результатів досліджень феномена корупції свідчить, що 

сьогодні не існує чітко визначених для всіх правових систем єдиного 

розуміння сутності та змісту корупції. Проте міжнародна спільнота все одно 

шукає щось спільне для країн з різним рівнем розвитку і культури, 

відокремлюючи найбільш характерні і загальні ознаки й особливості.  

В цілому можна зазначити наступні шляхи успішної боротьби з 

корупцією, вироблені світовим співтовариством:  

– чітке регламентування дій та етичних стандартів діяльності посадових 

осіб усіх рівнів та відповідальність за їх порушення;  
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– відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття 

державних рішень; 

– дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку 

громадянського суспільства; 

– свобода слова, свобода та незалежність засобів масової 

інформації [161, с. 168].  

В середині 1990-х років світове співтовариство визнало, що корупція є 

глобальною проблемою, і почало активно працювати для запобігання цього 

явища. Результатом зазначеної діяльності стало прийняття ряду міжнародних 

актів (договорів, конвенцій, рекомендацій, резолюцій, інструкцій і 

декларацій), підготовлених і прийнятих в рамках таких організацій, як ООН, 

Рада Європи, Організації Американських Штатів, Африканського Союзу, 

Європейського Союзу. Вони мали на меті встановити загальні стандарти 

боротьби з корупцією на національному рівні шляхом введення кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини, забезпечення дотримання 

антикорупційних законів, а також вжиття заходів щодо попередження 

корупції. З іншого боку, міжнародні правові інструменти сприяли виявленню 

і поширенню у світі прикладів хорошої практики боротьби з корупцією і 

сприяють зміцненню міжнародного співробітництва між країнами. З самого 

початку стало очевидним, що забезпечення ефективного контролю за 

корупцією неможливо лише за рахунок вдосконалення законодавчої бази. 

Склалося розуміння того, що за виконання моніторингу антикорупційних 

законів і здійснення заходів мають відповідати спеціалізовані органи або 

співробітники, які матимуть відповідні повноваження, ресурси і 

кваліфікацію. Такі спеціалізовані антикорупційні органи або співробітники 

мають бути захищені від неправомірного політичного тиску, що можливе за 

умови наявних механізмів забезпечення високого рівня їх структурної, 

операційної і фінансової автономії [162, с. 168]. Як зазначено у Висновках і 

рекомендаціях, підготовлених на Першій конференції правоохоронних 

органів, які приймають участь у боротьбі з корупцією, що відбулася в квітні 
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1996 року в Страсбурзі: “Корупція – це явище, попередження, розслідування 

та кримінальне переслідування якого мають вживатися на різних рівнях, на 

підставі використання спеціальних знань в різних сферах: юриспруденції, 

економіці, бухгалтерського обліку, цивільного будівництва тощо. Кожна 

держава повинна мати спеціалістів з боротьби з корупцією в достатній 

кількості і виділяти необхідні ресурси для їх діяльності”. В європейському 

контексті засади подолання корупції в країнах Європи були закладені на 

другій зустрічі на найвищому рівні голів держав та урядів-членів Ради 

Європи, на якій було вироблено 20 керівних принципів з питань боротьби з 

корупцією, погоджених у вересні 1997 року на 10-й зустрічі у м. Страсбурзі 

багатосторонньою групою з питань корупції і прийнятих Резолюцією (97) 24 

Комітетом Міністрів Ради Європи 06.11.1997 р. Ключовими є наступні: 

– гарантії, що ті особи, на яких покладено обов’язок запобігання, 

ведення слідства та винесення судового вироку щодо злочинів, пов’язаних з 

корупцією, отримають незалежність та автономію згідно покладених на них 

функцій, будуть позбавлені від неналежного впливу і будуть мати ефективні 

засоби для зібрання свідчень, захисту осіб, які надали допомогу 

компетентним органам в боротьбі з корупцією та збережуть конфіденційність 

розслідувань;  

– обмеження привілеїв, які перешкоджають розслідуванню, веденню 

слідства та винесенню судового вироку щодо злочинів, пов’язаних з 

корупцією, на рівні, який вимагається демократичним суспільством; 

– сприяння спеціалізації осіб та органів, на яких покладено обов’язок 

боротьби проти корупції і забезпечити їх відповідними засобами та 

навчанням, необхідним для виконання їх завдань; 

– гарантування, що кримінальне законодавство і органи, які несуть 

відповідальність за його виконання, зроблять внесок в боротьбу проти 

корупції ефективним та скоординованим шляхом, зокрема, шляхом відмови 

від податкових пільг, згідно з законом або застосованою практикою, хабарів 

або інших витрат, які вважаються злочином, пов’язаним з корупцією; 
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– забезпечення застосування відповідних процедур перевірки, які 

застосовуються до діяльності державних адміністративних органів та 

державного сектору;  

– впровадження в практику відповідних процедур публічності з метою 

залучення громадськості, що буде сприяти справедливій конкуренції та 

утримувати корупціонерів від скоєння злочинів; 

– забезпечення того, що засоби масової інформації будуть мати свободу 

отримувати і використовувати інформацію з питань корупції, які не є 

предметом обмежень або обмеженого користування, як це вимагається 

демократичним суспільством; 

– гарантування того, що цивільне законодавство розгляне необхідність 

боротьби проти корупції і, зокрема, забезпечить ефективні засоби судового 

захисту для тих осіб, чиї права і інтереси постраждали внаслідок корупції; 

– забезпечити, щоб кожний аспект боротьби проти корупції, можливі 

зв’язки з організованою злочинністю, а також кримінальний аспект 

відмивання грошей, був урахований [163, с. 182-183].  

Ільєнок Т.В. вважає, що передова національна антикорупційна стратегія, 

розвиток якої необхідний у сьогоднішній Україні – це: 

- сильна політична воля вищого керівництва держави до боротьби з 

корупцією і сформована на її основі єдина державна політика в галузі 

боротьби з корупцією, яка б включала комплекс заходів державного, 

політичного, економічного, соціального і правового характеру; 

- організований соціальний контроль з боку громадянського суспільства 

за всією системою державного адміністрування і забезпечена можливість 

порушення в цих рамках кримінального переслідування правопорушників; 

незалежність судової влади; 

- жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, 

перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг чистоти 

діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями по 
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притягненню до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в 

ієрархічній структурі влади [164, с. 49]. 

На думку Боднара В.Є., вибір Україною курсу на інтеграцію в Європу, 

транснаціональний характер корупції зумовлюють необхідність укладання 

країною низки угод про оперативне співробітництво з міжнародними 

спеціалізованими поліцейськими інституціями. Така необхідність виникла як 

результат потреби у створенні дієвого механізму усунення наслідків 

системної корупції, що прогресувала в Україні останніми роками. Одним із 

таких наслідків є потреба в поверненні в Україну коштів і майна, яке набули 

чиновники-корупціонери в незаконний спосіб [165, с. 257]. 

Підводячи підсумки всього вищесказаного, можна виокремити спільні 

адміністративні заходи протидії корупції усіх цих країн та визначити, які з 

них необхідно застосувати в Україні: 

– забезпечення чесного і відповідального управління за допомогою 

справедливих податків, пільг та субсидій, поряд зі скороченням 

(обмеженням) заборон і дозволів, одержуваних у тих чи інших органів влади 

(йдеться про спрощення бюрократичних процедур, а також розширення 

прозорості процесу здійснення владних повноважень); 

– цілковита незалежність судової влади; 

– встановлення і жорсткий нагляд за дотриманням високих етичних 

стандартів для посадових осіб; 

– висока ступінь соціального захисту державних службовців (заробітна 

плата має бути вищою, ніж у приватному секторі, наявність «соціального 

пакету», пенсії, пільги тощо, дозвіл займатися підприємницькою діяльністю 

за відсутності конфлікту інтересів); 

– незалежність засобів масової інформації, розширення залучення 

громадського сектора до протидії корупції; 

– удосконалення законів та організаційне забезпечення їх виконання; 

– створення сучасних економічних механізмів, що дозволило б 

посадовим особам збільшити свої доходи, не порушуючи правила і закони; 
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– підсилення ролі ринків і конкуренції, тим самим зменшивши розмір 

потенційного прибутку від корупції. До останнього також відноситься 

конкуренція в наданні державних послуг, за умови дублювання одними 

державними органами функцій інших органів;  

– якісне інформаційне забезпечення громадян (включає їх публічне 

роз’яснення, громадську експертизу законів, доведення до фізичних та 

юридичних осіб прав і обов’язків, дотримання судових процедур зокрема в 

сфері надання адміністративних послуг). 
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Висновки до Розділу 3 

На сьогоднішній день, однією з найголовніших завдань української 

політики – є наближення українського законодавства до міжнародних 

стандартів, що стосуються боротьби з корупцією, а також виконання 

міжнародних рекомендацій. У зв’язку з цим було прийнято немало нових 

законодавчих актів, які регулюють антикорупційну діяльність в Україні та 

передбачають створення принципово нових органів, уповноважених 

запобігати та протидіяти корупції в Україні. Крім того, сьогодні діє новий 

Закон України «Про державну службу», що передбачає революційні зміни в 

професійній діяльності державних службовців, в тому числі органів 

виконавчої влади. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є 

виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності 

представників органів виконавчої влади, а також усунення умов та причин 

виникнення цих ризиків. 

За результатами аналізу виникнення корупційних ризиків, з 

урахуванням, передбачених адміністративно-правових заходів їх запобігання, 

пропонується: 

– вдосконалити механізм доступу громадян до публічної інформації, 

особливо що стосується суспільно важливих питань, які впливають на 

добробут населення, таких як виділення земельних ділянок або наявність 

вакантної посади в органі виконавчої влади (місцевого самоврядування); 

– забезпечити доступ зацікавлених осіб до державних закупівель, (на 

даний час надто обмежений через домінування непрозорих та 

неконкурентних процедур закупівель при витрачанні бюджетних коштів); 

– залучати громадськість до процедури затвердження місцевих 

бюджетів, а також до формування і реалізації засад антикорупційної 

політики; 

– посилити контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 
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– нормативно визначити чіткі процедури фіксування та класифікації 

звернень до посадових осіб органів виконавчої влади від громадян та 

організацій (фізичних і юридичних осіб), звітування щодо реагування на них; 

– покращити аналіз публікацій засобів масової інформації та інших 

публічних звернень щодо наявності даних про корупційні правопорушення 

(або ризики їх вчинення)  з доведенням до компетентних органів; 

– керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

особистим прикладом демонструвати несприйняття корупційних проявів під 

час здійснення службових повноважень та дотримання правил етичної 

поведінки державного службовця, пропагувати високоморальні якості, 

прозорість, гласність, справедливість, неупередженість під час прийняття 

рішень; 

– розширити використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(запровадження електронної черги, попереднього запису телефоном або 

через електронну скриньку), встановлення зручного для громадян графіку 

роботи, наявність інформаційних стендів та поширення інформації про 

порядок надання послуг у засобах масової інформації, забезпечення вільного 

доступу до необхідних бланків, належних побутових умов для відвідувачів, 

тощо; 

– вдосконалити законодавство і його роз’яснення щодо дискреційних 

повноважень посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. 

Доведено існування такого корупційного ризику, як недоступність 

інформації про процедуру отримання адміністративних послуг. 

Запропоновано низку змін в організації роботи органу місцевого 

самоврядування з метою покращення доступності до громадян необхідної 

інформації і  поліпшення надання їм адміністративних послуг. 

Під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування 

також виникають корупційні ризики, шляхами запобігання яких є: 
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– підвищення рівня поінформованості населення (юридичних і 

фізичних осіб) щодо діяльності органу місцевого самоврядування; 

– полегшення доступу до отримання комплексу адміністративних 

послуг і необхідних консультацій (роз`ясень) в органі місцевого 

самоврядування; 

– встановлення і дотримання «розумних» термінів (строків) 

обслуговування громадян в органах місцевого самоврядування; 

– спрощення процедури надання адміністративних послуг у тому числі 

через запровадження принципу «єдиного вікна»;  

– забезпечення повної прозорості в наданні адміністративних послуг; 

– мінімізування можливостей особистих контактів приватних осіб 

(юридичних і фізичних осіб) та службовців при вирішенні питань з надання 

адміністративних послуг.  

Пропонується непопулярний, як на сьогодні, підхід, що передбачає 

певне збільшення кількості депутатів місцевих рад з метою покращення 

якості їх роботи, посилення демократичності, прозорості та водночас 

зменшення корупційних ризиків (корпоративності) під час прийняття рішень 

органами місцевого самоврядування як колегіальними органами (зміни до 

статті 16 Закону України «Про місцеві вибори»).  

Також змінами до Закону України «Про місцеві вибори» пропонується 

скоригувати законодавчі вимоги щодо загального складу (кількості 

депутатів) районних і обласних рад, введення яких мало б гарантувати баланс 

представництва інтересів відповідно територіальних громад у складі 

районної ради, районів – у складі обласної ради. До того ж пропонується 

окрім депутатів, обраних на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування, до складу районної ради  ввести 

відповідно сільського, селищного, міського голову, а до обласної ради – 

відповідних очільників районних рад області як головних посадових осіб 

територіальної громади або району, які, за дорученнями виборців, маючи 

безпосередню зацікавленість у добробуті жителів конкретної територіальної 
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громади чи району, володіючи повним уявленням про заходи, які потрібно 

здійснити для вирішення найбільш актуальних і гострих на даний час 

проблем громади, брали б  участь у прийнятті районною чи обласною радою 

найбільш важливих рішень. Такі законодавчі новації сприятимуть зниженню 

ризиків корумпованості у діяльності органів місцевого самоврядування.  

На підставі дослідження методів запобігання і протидії корупції у 

найменш корумпованих державах за рейтингом Transparency International 

виокремлено спільні адміністративні заходи протидії корупції у цих країнах 

та визначено, які з них доцільно запровадити (реально адаптувати) в Україні, 

а саме: 

– забезпечення чесного і відповідального управління за допомогою 

справедливих податків, пільг та субсидій, поряд зі скороченням 

(обмеженням) заборон і дозволів, одержуваних у тих чи інших органів влади 

(йдеться про спрощення бюрократичних процедур, а також розширення 

прозорості процесу здійснення владних повноважень); 

– цілковита незалежність судової влади; 

– встановлення і жорсткий нагляд за дотриманням високих етичних 

стандартів для посадових осіб; 

– висока ступінь соціального захисту державних службовців (заробітна 

плата має бути вищою, ніж у приватному секторі, наявність «соціального 

пакету», пенсії, пільги тощо, дозвіл займатися підприємницькою діяльністю 

за відсутності конфлікту інтересів); 

– незалежність засобів масової інформації, розширення залучення 

громадського сектора до протидії корупції; 

– удосконалення законів та організаційне забезпечення їх виконання; 

– створення сучасних економічних механізмів, що дозволило б 

посадовим особам збільшити свої доходи, не порушуючи правила і закони; 

– підсилення ролі ринків і конкуренції, тим самим зменшивши розмір 

потенційного прибутку від корупції. До останнього також відноситься 
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конкуренція в наданні державних послуг, за умови дублювання одними 

державними органами функцій інших органів;  

– якісне інформаційне забезпечення громадян (передбачає аналіз 

законів, лаконічне і дохідливе роз`яснення громадянам їхніх прав та 

обов’язків, доведення порядку судових процедур тощо).  
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ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове 

вирішення наукових завдань, що полягають у комплексному та правовому 

аналізі адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні, а також у 

формулюванні обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

національного законодавства в цій сфері. Найбільш важливими є наступні 

висновки. 

1. Не зважаючи на розмаїття думок і підходів у науковому середовищі 

щодо поняття «корупції», можна все ж виділити основні ознаки, які є 

визначальними складовими правової природи корупції:  

– системний характер; постійний розвиток; корупційні діяння завжди є 

умисними;  отримання особами за вчинення корупційних діянь як 

матеріальних, так і нематеріальних благ; суб’єктами корупційних діянь 

можуть бути як особи, уповноважені на виконання функцій держави та інші 

особи, прирівняні до них (наприклад, керівники державних підприємств), так 

і фізичні особи та уповноважені представники юридичних осіб. 

З метою покращення розуміння правової природи корупції та 

формування більш повного уявлення про методи протидії їй пропонується 

розглядати корупцію в п’яти аспектах: політичному; економічному; 

правовому; соціальному; психологічному. 

2. Корупцію в загальному вигляді можна поділити на: малу, середню та 

велику (які ще називають відповідно елітарною, інституційною або 

легальною).  

Причини виникнення корупції:  

– нерівномірність розвитку ринкового господарства; 

– розшарування суспільства за рівнем добробуту (на бідних і багатих); 

– невідповідність (відставання) змін національного законодавства 

більш швидкому розвитку  умов ринкового господарства; 
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– неузгодженість законодавчих та інших норм, у тому числі 

адміністративно-правового характеру,  діловому обороту, що складається у 

підприємницькій діяльності; 

– конфліктність у політичній системі, що представлена і владою, і 

бізнесом; 

– змушеність населення пристосовуватись і виживати у складних 

умовах становлення ринкових відносин; 

– створення штучного дефіциту ресурсів (продуктів праці); 

– зволікання у прийнятті ефективних адміністративних рішень. 

Серед шляхів подолання бідності населення і таким чином 

нейтралізації (послабленні впливу) багатьох чинників корупції - досягнення 

чотирьох стратегічних цілей: економічний розвиток, розвиток сільських 

територій, соціальна сфера, туризм. 

3. Проведеними опитуваннями різних груп респондентів доведено: 

1) необхідність змінити ставлення людей до викривачів корупційних 

провів; 

2) важливість переконання громадськості у більш активному 

інформуванні державних антикорупційних органів про факти корупційних та 

інших пов’язаних з ним адміністративних правопорушень; 

3) формування високої громадянської позиції без остраху загроз 

настання негативних наслідків для викривачів; 

4) довіра державним інституціям щодо  відповідного правового захисту 

викривачів. 

Для цього необхідно: 

– передбачити у структурі управлінь Національного антикорупційного 

бюро України спеціальних підрозділів (штатних груп фахівців) прийняття і 

перевірки повідомлень викривачів корупції, забезпечення і контролю захисту 

їх анонімності та конфіденційності (зміни до статті 5 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України»); 
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– надати детективам Національного антикорупційного бюро України 

право і можливість прийняття рішення про застосування заходів безпеки до 

відповідних осіб викривачів (зміни до статті 3 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); 

– встановити адміністративну відповідальність за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача корупції, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних 

заходів щодо викривача корупції, що порушують його права і законні 

інтереси, зокрема його трудові права як працівника (незаконні звільнення з 

роботи, зміна істотних умов праці, порушення конституційного права на 

відпочинок тощо), вчинене з особистих мотивів чи у зв’язку з його або члена 

його сім’ї діяльністю, пов’язаною з викриттям корупції, чи у зв’язку зі 

сприянням або наданням допомоги у такій діяльності (зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). 

4. З метою удосконалення механізму створення і функціонування 

громадських рад при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

та Національному антикорупційному бюро України необхідно надати право 

делегувати представників до складу цих рад профільним громадським 

організаціям, тобто тим організаціям, до статутної діяльності яких належать 

питання запобігання корупції (зміни до статті 14 Закону України «Про 

запобігання корупції», статті 31 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»). 

5. Необхідно скасувати можливість звільнення правопорушників від 

адміністративної відповідальності за малозначністю відповідно до статті 22 

Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення, 

пов’язані з корупцією, а також більш чітко законодавчо визначити 

повноваження органів прокуратури, зокрема антикорупційної прокуратури, 

щодо справ (проваджень) про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією. 
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6. Доведено необхідність посилення вимог до кандидатури особи, яка 

може бути призначена на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (зміни до частини п’ятої статті 27 Закону України «Про 

прокуратуру»).  

7. Визначено корупційні ризики під час прийому на роботу в органи 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, запропоновано шляхи 

запобігання і протидії виникненню таких корупційних ризиків під час 

виконання своїх повноважень службовцями (працівниками) органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

За результатами аналізу виникнення корупційних ризиків, з 

урахуванням, передбачених адміністративно-правових заходів їх запобігання, 

пропонується: 

– вдосконалити механізм доступу громадян до публічної інформації, 

особливо що стосується суспільно важливих питань, які впливають на 

добробут населення, таких як виділення земельних ділянок або наявність 

вакантної посади в органі виконавчої влади (місцевого самоврядування); 

– забезпечити доступ зацікавлених осіб до державних закупівель, (на 

даний час надто обмежений через домінування непрозорих та 

неконкурентних процедур закупівель при витрачанні бюджетних коштів); 

– залучати громадськість до процедури затвердження місцевих 

бюджетів, а також до формування і реалізації засад антикорупційної 

політики; 

– посилити контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

– нормативно визначити чіткі процедури фіксування та класифікації 

звернень до посадових осіб органів виконавчої влади від громадян та 

організацій (фізичних і юридичних осіб), звітування щодо реагування на них; 

– покращити аналіз публікацій засобів масової інформації та інших 

публічних звернень щодо наявності даних про корупційні правопорушення 

(або ризики їх вчинення)  з доведенням до компетентних органів; 
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– керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

особистим прикладом демонструвати несприйняття корупційних проявів під 

час здійснення службових повноважень та дотримання правил етичної 

поведінки державного службовця, пропагувати високоморальні якості, 

прозорість, гласність, справедливість, неупередженість під час прийняття 

рішень; 

– розширити використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(запровадження електронної черги, попереднього запису телефоном або 

через електронну скриньку), встановлення зручного для громадян графіку 

роботи, наявність інформаційних стендів та поширення інформації про 

порядок надання послуг у засобах масової інформації, забезпечення вільного 

доступу до необхідних бланків, належних побутових умов для відвідувачів, 

тощо; 

– вдосконалити законодавство і його роз’яснення щодо дискреційних 

повноважень посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. 

8. Доведено існування такого корупційного ризику, як недоступність 

інформації про процедуру отримання адміністративних послуг. 

Запропоновано низку змін в організації роботи органу місцевого 

самоврядування з метою покращення доступності до громадян необхідної 

інформації і  поліпшення надання їм адміністративних послуг. 

Під час здійснення повноважень органами місцевого самоврядування 

також виникають корупційні ризики, шляхами запобігання яких є: 

– підвищення рівня поінформованості населення (юридичних і 

фізичних осіб) щодо діяльності органу місцевого самоврядування; 

– полегшення доступу до отримання комплексу адміністративних 

послуг і необхідних консультацій (роз`ясень) в органі місцевого 

самоврядування; 

– встановлення і дотримання «розумних» термінів (строків) 

обслуговування громадян в органах місцевого самоврядування; 
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– спрощення процедури надання адміністративних послуг у тому числі 

через запровадження принципу «єдиного вікна»;  

– забезпечення повної прозорості в наданні адміністративних послуг; 

– мінімізування можливостей особистих контактів приватних осіб 

(юридичних і фізичних осіб) та службовців при вирішенні питань з надання 

адміністративних послуг.  

9. Пропонується непопулярний, як на сьогодні, підхід, що передбачає 

певне збільшення кількості депутатів місцевих рад з метою покращення 

якості їх роботи, посилення демократичності, прозорості та водночас 

зменшення корупційних ризиків (корпоративності) під час прийняття рішень 

органами місцевого самоврядування як колегіальними органами (зміни до 

статті 16 Закону України «Про місцеві вибори»).  

Також змінами до Закону України «Про місцеві вибори» пропонується 

скоригувати законодавчі вимоги щодо загального складу (кількості 

депутатів) районних і обласних рад, введення яких мало б гарантувати баланс 

представництва інтересів відповідно територіальних громад у складі 

районної ради, районів – у складі обласної ради. До того ж пропонується 

окрім депутатів, обраних на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування, до складу районної ради  ввести 

відповідно сільського, селищного, міського голову, а до обласної ради – 

відповідних очільників районних рад області як головних посадових осіб 

територіальної громади або району, які, за дорученнями виборців, маючи 

безпосередню зацікавленість у добробуті жителів конкретної територіальної 

громади чи району, володіючи повним уявленням про заходи, які потрібно 

здійснити для вирішення найбільш актуальних і гострих на даний час 

проблем громади, брали б  участь у прийнятті районною чи обласною радою 

найбільш важливих рішень. Такі законодавчі новації сприятимуть зниженню 

ризиків корумпованості у діяльності органів місцевого самоврядування.  

10. На підставі дослідження методів запобігання і протидії корупції у 

найменш корумпованих державах за рейтингом Transparency International 
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виокремлено спільні адміністративні заходи протидії корупції у цих країнах 

та визначено, які з них доцільно запровадити (реально адаптувати) в Україні, 

а саме: 

– забезпечення чесного і відповідального управління за допомогою 

справедливих податків, пільг та субсидій, поряд зі скороченням 

(обмеженням) заборон і дозволів, одержуваних у тих чи інших органів влади 

(йдеться про спрощення бюрократичних процедур, а також розширення 

прозорості процесу здійснення владних повноважень); 

– цілковита незалежність судової влади; 

– встановлення і жорсткий нагляд за дотриманням високих етичних 

стандартів для посадових осіб; 

– висока ступінь соціального захисту державних службовців (заробітна 

плата має бути вищою, ніж у приватному секторі, наявність «соціального 

пакету», пенсії, пільги тощо, дозвіл займатися підприємницькою діяльністю 

за відсутності конфлікту інтересів); 

– незалежність засобів масової інформації, розширення залучення 

громадського сектора до протидії корупції; 

– удосконалення законів та організаційне забезпечення їх виконання; 

– створення сучасних економічних механізмів, що дозволило б 

посадовим особам збільшити свої доходи, не порушуючи правила і закони; 

– підсилення ролі ринків і конкуренції, тим самим зменшивши розмір 

потенційного прибутку від корупції. До останнього також відноситься 

конкуренція в наданні державних послуг, за умови дублювання одними 

державними органами функцій інших органів;  

– якісне інформаційне забезпечення громадян (передбачає аналіз 

законів, лаконічне і дохідливе роз`яснення громадянам їхніх прав та 

обов’язків, доведення порядку судових процедур тощо).  
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АНКЕТА 
щодо відношення населення до хабарництва та почуттів, що виникають у людини 

після дачі хабара 
                                               

ШАНОВНИЙ ГРОМАДЯНИНЕ УКРАЇНИ!  
Метою наукового дослідження є вивчення сучасного стану поширення корупції в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування України та відношення населення до даного явища. 

Просимо Вас заповнити анкету, поставивши позначку навпроти, на Вашу думку, 

правильного варіанта відповіді з тих, що пропонуються, або викласти свою позицію. Анкета є 

анонімною, а інформація – конфіденційною, її результати будуть використані лише в 

узагальненому вигляді. 

(При заповненні анкети можливі декілька варіантів відповідей) 

 

1. При зверненні за наданням будь-якої адміністративної послуги до органів 

виконавчої влади або місцевого самоврядування Вам запропонували дати хабар для 

покращення якості або швидкості надання адміністративної послуги. Ваші дії:  

не буду давати хабар  

повідомлю керівництво 

повідомлю правоохоронні органи (анонімно) 

повідомлю правоохоронні органи і вкажу своє ім’я 

якщо будуть гроші, то буду платити 

 

2. Якщо Ви коли-небудь давали хабар в органі виконавчої влади чи місцевого 

самоврядування, які почуття виникали після цього? 
вдячність  

заздрість  

зневага до хабарника 

злість, роздратування 

ніяких почуттів - це звичайна практика 

 

3. Як Ви вважаєте, чому люди дають хабарі? 

 

 

4. Кому найчастіше доводилося давати хабарі? 

правоохоронні органи 

медичні установи 

освітні заклади   

інший варіант _____________________________________ 

 
 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК 2 
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ДОДАТОК 3 

Результати опитування українських підприємців 

 

№ Найбільш поширена корупційна 

практика 

% 

опитаних 

1 Вимагання хабара 82% 

2 Зловживання службовим 

становищем 

75% 

3 Вимагання «відкату», щоб виграти 

тендер 

52% 

 

№ Найкорумпованіший 

орган 

Проголосувало «так» у відсотковому 

відношенні 

1 Суд 87% 

2 Прокуратура 61% 

3 Поліція  13% 

4 Місцева влада 39% 

5 Центральна влада 36% 
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№ Методи боротьби з 

корупцією  

Проголосувало «так» у відсотковому 

відношенні 

1 звільнення співробітників у 

проблемних держорганах 

72% 

2 відповідна зарплата для 

держчиновників 

57% 

3 передбачити в українському 

законодавстві суворіші 

покарання 

47% 

4 правильне впровадження 

існуючих законів 

34% 
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АНКЕТА 
щодо з’ясування сучасного стану поширення корупції в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування України  

                                               

ШАНОВНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ! 
Метою наукового дослідження  є вивчення сучасного стану поширення корупції в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування України. Просимо Вас заповнити анкету, 

поставивши позначку навпроти, на Вашу думку, правильного варіанта відповіді з тих, що 

пропонуються, або викласти свою позицію. Анкета є анонімною, а інформація – конфіденційною, 

її результати будуть використані лише в узагальненому вигляді. 

(При заповненні анкети можливі декілька варіантів відповідей) 

 

1. Яка на Вашу думку найбільш поширена корупційна практика серед українських 

підприємців при зверненні до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. 
вимагання хабара  

зловживання службовим становищем  

вимагання «відкату», щоб виграти тендер  

інше ___________________________________________________________ 

 

2. Які органи влади в Україні є найкорумпованішими? 
суд  

прокуратура  

поліція  

місцева влада  

центральна влада  

 

3. Чи обов’язково вчиняти корупційні дії, щоб вести успішний бізнес в Україні? 
так 

ні 

4. Для чого українському підприємцю вдаватись до корупційних діянь 

 

________________________________________________________________  
 

5. Які на Вашу думку методи боротьби з корупцією необхідно застосувати до органів 

державної влади? 

звільнення співробітників у проблемних держорганах 

відповідна зарплата для держчиновників 

передбачити в українському законодавстві суворіші покарання 

правильне впровадження існуючих законів 

 

  

 

Дякую за співпрацю! 
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ДОДАТОК 4 

Відомості про стан боротьби з корупцією  

в м. Києві за 2012-2015 роки 

 

№ 

Виявлено 

фактів 

корупції 

працівниками 

підрозділів 

Всього виявлено корупційних 

правопорушень 

Притягнуто осіб до 

відповідальності 

2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

1 Органи 

внутрішніх 

справ 

119 117 181 115 35 39 16 19 

2 Прокуратура 69 42 40 30 16 8 13 2 

3 Військова 

прокуратура 

21 14 14 18 7 2 7 6 

4 Служба 

безпеки 

України 

90 35 57 63 17 11 12 7 

5 Податкова 

міліція 

5 2 0 7 1 1 0 2 

6 Служба 

правопорядку 

ЗСУ 

1 1 0 0 1 0 0 0 
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Графік виявлених корупційних правопорушень працівниками 

підрозділів  м. Києва за 2012-2015 роки 

 

 

 

Графік притягнених осіб до відповідальності працівниками підрозділів 

м. Києва за 2012-2015 роки 
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Відомості про стан боротьби з корупцією  

в м. Києві станом на 31.07.2016 р. 

 

№ Виявлено фактів 

корупції 

працівниками 

підрозділів 

2016 рік 

Всього виявлено 

корупційних 

правопорушень 

Притягнуто осіб 

до 

відповідальності 

1 Органи 

внутрішніх справ 

47 3 

2 Прокуратура 21 1 

3 Військова 

прокуратура 

30 2 

4 Служба безпеки 

України 

28 0 

5 Податкова міліція 8 1 

6 Служба 

правопорядку 

ЗСУ 

0 0 

 

 

 

 

 



 

211 
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ДОДАТОК 5 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Національного антикорупційного бюро України 

станом на 01.02.2016 

№ Вид діяльності Результат 

1 Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення у розрізі 

кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до підслідності Національного бюро 

51 

2 Кількість оперативно-розшукових справ, 

заведених Національним бюро, та їх 

результативність 

2 

3 Кількість осіб, щодо яких складено 

обвинувальні акти щодо вчинення ними 

кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до підслідності Національного бюро 

0 

4 Кількість осіб, щодо яких набрав законної 

сили обвинувальний вирок суду щодо 

вчинення ними кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро 

0 

5 Кількість осіб, щодо яких набрав законної 

сили виправдувальний вирок суду щодо 

вчинення ними відповідних правопорушень 

0 

6 Відомості окремо за категоріями осіб, 

зазначених у частині першій статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» 

 

У ході досудового 

розслідування 

проваджень, внесених 

до ЄРДР детективами 

НАБУ, повідомлено про 

підозру двом суддям. 

Також у рамках 

проваджень, розпочатих 

іншими 

правоохоронними 

органами, до моменту 

передачі проваджень до 

НАБУ було 

повідомлено про 

підозру двом суддям і 

двом працівникам 

органів прокуратури. 
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7 Відомості про розмір збитків і шкоди, 

завданих кримінальними правопорушеннями, 

віднесеними законом до підслідності 

Національного бюро, стан та обсяги їх 

відшкодування 

У ході досудового 

розслідування 

кримінальних 

проваджень встановлено 

збитків на загальну суму 

2 631,5 млн. грн. 

Відшкодовано – 0 грн., у 

зв’язку з тим, що 

досудові розслідування 

тривають. 

8 Відомості про кошти та інше майно, 

одержані внаслідок вчинення кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, 

конфісковані за рішенням суду, а також 

кошти у розмірі вартості незаконно 

одержаних послуг чи пільг, стягнені на 

користь держави, та розпорядження ними 

0 

9 Відомості про кошти та інше майно, 

одержані внаслідок кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, які було 

повернуто в Україну з-за кордону, та їх 

зберігання 

0 

10 Відомості про арешт майна, конфіскацію 

предметів та доходів від кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, та 

розпорядження ними 

У ході досудового 

розслідування 

кримінальних 

проваджень накладено 

арешт на грошові кошти 

в гривні та іноземній 

валюті: 400,7 тис. грн.., 

109 тис. доларів США, 

2,4 тис. євро, 2 тис. 

російських рублів. 

Крім того, накладено 

арешт на майновий 

комплекс підприємства 

загальною вартістю 

близько 2 млрд. грн. 

11 Кількість направлених подань про усунення 

причин і умов, що сприяли вчиненню 

кримінального корупційного 

правопорушення 

У ході досудового 

розслідування 

кримінальних 

проваджень подано 4 

позовні заяви про 
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визнання недійсними 

договорів на загальну 

суму 346,2 млн. грн. 

12 Результати проведених перевірок на 

Доброчесність 

0 

 

 

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації 

Станом на 01.02.2016 

№ Вид діяльності Кількість 

1 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за заявами фізичних та 

юридичних осіб, що надійшли на адресу 

НАБУ 

15 

2 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за власними напрацюваннями 

детективів і аналітиків 

15 

3 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих детективами за заявами та 

повідомленнями народних депутатів України 

3 

4 Кількість прийнятих кримінальних 

проваджень від Генеральної прокуратури 

України та інших правоохоронних органів 

19 

5 Інше 4 

 Всього: 56 

 

 

Звернення до Національного антикорупційного 

 бюро України 

Станом на 01.02.2016 

№ Вид Кількість 

1 Звернення громадян 1850 

2 Запит та звернення народних депутатів 

України  

151 

3 Запит на доступ до публічної інформації 67 

4 Звернення до громадської приймальні  325 

 Всього  2393 
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Джерело інформації: 

https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/NAB_report_02_2016_site.pdf 

 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Національного антикорупційного бюро України 

з лютого – по серпень 2016 року 

№ Вид діяльності Результат 

1 Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення у розрізі 

кримінальних правопорушень,віднесених 

законом до підслідності Національного бюро 

126 

2 Кількість оперативно-розшукових справ, 

заведених Національним бюро, та їх 

результативність 

11 

3 Кількість осіб, щодо яких складено 

обвинувальні акти щодо вчинення ними 

кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до підслідності Національного бюро 

34 

4 Кількість осіб, щодо яких набрав законної 

сили обвинувальний вирок суду щодо 

вчинення ними кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до підслідності 

Національного бюро 

2 

5 Кількість осіб, щодо яких набрав законної 

сили виправдувальний вирок суду щодо 

вчинення ними відповідних правопорушень 

0 

6 Відомості окремо за категоріями осіб, 

зазначених у частині першій статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» 

2 — народні депутати 

(пп. «б» п.1); 2 — 

депутати 

місцевих рад (пп. «б» 

п.1); 3 — державні 

службовці 

(пп. «в» п.1); 7 — судді 

(пп. «г» п.1); 9 — 

прокурори (пп. «е» п.1); 

3 — поліцейські (пп. «з» 

п.1); 4 — посадові та 

службові особи (пп. «и» 

https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/NAB_report_02_2016_site.pdf
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п.1.); 5 — посадові 

особи юр. осіб 

публічного права (пп. 

«а» п.2); 

2 — адвокати (пп. «б» 

п.2); 18 — посадові 

особи 

юр. осіб приватного 

права (п.3); 7 — інші. 

7 Відомості про розмір збитків і шкоди, 

завданих кримінальними правопорушеннями, 

віднесеними законом до підслідності 

Національного бюро, стан та обсяги їх 

відшкодування 

23 188 720 000 грн. 

8 Відомості про кошти та інше майно, одержані 

внаслідок вчинення кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, 

конфісковані за рішенням суду, а також кошти 

у розмірі вартості незаконно одержаних 

послуг чи пільг, стягнені на користь держави, 

та розпорядження ними 

Завдяки роботі НАБУ на 

рахунки ПАТ 

«Державна родовольчо-

зернова корпорація 

України» 

було повернуто 10 млн. 

грн.., а на рахунки ВАТ 

«Запоріжжяобленерго» 

— 35 млн. грн. 

9 Відомості про кошти та інше майно, одержані 

внаслідок кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до підслідності 

Національного бюро, які було повернуто в 

Україну з-за кордону, та їх зберігання 

0 

10 Відомості про арешт майна, конфіскацію 

предметів та доходів від кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, та 

розпорядження ними 

Грошові кошти, золоті 

та ювелірні вироби, 

цінні папери, 

транспортні засоби, 

земельні ділянки, 

квартири та житлові 

будинки, 

домоволодіння, 

нежитлові приміщення, 

парко-місця, цілісні 

майнові комплекси, 

корпоративні права,  

електроніка та побутова 

техніка 

11 Кількість направлених подань про усунення 

причин і умов, що сприяли вчиненню 

7 



 

217 
 

кримінального корупційного правопорушення 

12 Результати проведених перевірок на 

доброчесність 

5 перевірок, негативних 

результатів немає 

 

 

 

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації З 04.12.2015 по 

29.07.2016 

№ Вид Кількість 

1 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за заявами фізичних та 

юридичних осіб, що надійшли на адресу 

НАБУ 

49 

2 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за власними напрацюваннями 

детективів і аналітиків 

51 

3 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих детективами за заявами та 

повідомленнями народних депутатів України 

4 

4 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих за матеріалами 

правоохоронних органів 

16 

5 Кількість кримінальних проваджень, 

зареєстрованих детективами за ухвалою суду 

8 

6 Кількість прийнятих кримінальних 

проваджень від Генеральної прокуратури 

України та інших правоохоронних органів 

66 

 Всього: 194 

7 Кількість проваджень, переданих до суду 24 

 

 

Звернення до НАБУ 

З 02.02.2016 по 29.07.2016 

№ Вид Кількість 

1 Звернення громадян усього, з них: 7656 

 Звернення громадян, що надійшли засобами 

поштового зв’язку безпосередньо до НАБУ 

4432 

 Звернення громадян, що пересилали з інших 872 
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установ до НАБУ 

 Звернення, подані до громадської приймальні 891 

 Звернення громадян, надіслані на електронну 

пошту (кол-центр) 

1461 

2 Запити на доступ до публічної інформації 300 

3 Звернення, запити народних депутатів 

України, надіслані безпосередньо до НАБУ 

452 

4 Звернення, запити народних депутатів 

України, переслані іншими органами до 

НАБУ 

34 

5 Заяви, звернення юридичних осіб, державних 

органів, громадських організацій 

784 

 Усього: 9226 

 

 

Джерело інформації: 

http://ukurier.gov.ua/media/documents/2016/08/09/10_p11-13.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukurier.gov.ua/media/documents/2016/08/09/10_p11-13.pdf
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ДОДАТОК 6 

Результати опитування серед державних службовців органів виконавчої 

влади 
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ДОДАТОК 7 

ГЛОБАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ CPI 2014 

 

Країна Country Коди ISO ІСК-2014 ІСК-2013 ІСК-2012

Варіація у 

балах 

(2014-

2013) Рейтинг 2014 р.Рейтинг 2013 р.Рейтинг 2012 р.

Варіація у 

рейтингу 

(2013-

2014)

Данія Denmark DNK 92 91 90 1 1 1 1 0

Нова Зеландія New Zealand NZL 91 91 90 0 2 1 1 -1

Фінляндія Finland FIN 89 89 90 0 3 3 1 0

Швеція Sweden SWE 87 89 88 -2 4 3 4 -1

Норвегія Norway NOR 86 86 85 0 5 5 7 0

Швейцарія Switzerland CHE 86 85 86 1 5 7 6 2

Сінгапур Singapore SGP 84 86 87 -2 7 5 5 -2

Нідерланди Netherlands NLD 83 83 84 0 8 8 9 0

Люксембург Luxembourg LUX 82 80 80 2 9 11 12 2

Канада Canada CAN 81 81 84 0 10 9 9 -1

Бал Рейтинг
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91 1 7 5,71 2,16 83 98 87 95 Данія 

90 2 7 4,69 1,77 83 98 87 93 Фінляндія 

89 3 7 4,53 1,71 83 98 86 92 Швеція 

88 4 7 6,32 2,39 81 98 84 92 Нова Зеландія 

87 5 7 4,79 1,81 83 97 84 90 Нідерланди 

87 5 7 7,93 3,00 73 98 82 92 Норвегія 

86 7 6 6,25 2,55 73 89 82 90 Швейцарія 

85 8 8 5,70 2,02 75 92 82 88 Сінгапур 

83 9 7 4,31 1,63 79 89 80 86 Канада 

81 10 7 6,62 2,50 72 89 77 85 Німеччина 
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ДОДАТОК 8 

Проект 

 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо вдосконалення антикорупційної політики в Україні  

 

Верховна Рада України  постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У частині другій статті 14 Закону України «Про запобігання 

корупції» слова «з 15 осіб на підставі результатів конкурсу» замінити 

словами «з 15 осіб, які обираються на підставі результатів конкурсу з числа 

членів громадських організацій, до статутної діяльності яких належать 

питання запобігання і протидії корупції, інше сприяння державній 

антикорупційній політиці». 

2. У Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»: 

1) частину четверту статті 5 після слів «та забезпечення безпеки 

працівників» доповнити словами «підрозділи прийняття і розслідування 

повідомлень викривачів корупції, забезпечення і контролю захисту їх 

анонімності та конфіденційності»; 

2) частину першу статті 31 доповнити словами «з числа членів 

громадських організацій, до статутної діяльності яких належить питання 

запобігання і протидії корупції, інше сприяння державній антикорупційній 

політиці». 

3. У частині п’ятій статті 27 Закону України «Про прокуратуру»: 

1) після слів «не менше п’яти років» доповнити словами «бездоганну 

професійну репутацію»; 

2) доповнити другим реченням такого змісту: «Рівень життя кандидата 

на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має 

відповідати офіційним доходам цієї особи та її родини». 

4. Абзац перший частини другої статті 3 Закону України «Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

після слів «приймається слідчим» доповнити словами «детективом 

Національного антикорупційного бюро України». 

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення : 

1) статтю 172
8
 доповнити частиною другою такого змісту:  



 

222 
 

«Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації про викривача, яка стала їй відома у зв’язку з 

використанням службових повноважень, –  

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на шість місяців»; 

2) після статті 172
8
 доповнити новою статтею такого змісту: 

«Стаття 172
8-1

. Вчинення дискримінаційних заходів щодо викривача  

Вчинення дискримінаційних заходів щодо викривача, що порушують 

його права і законні інтереси, зокрема його трудові права як працівника 

(незаконні звільнення з роботи, зміна істотних умов праці, порушення 

конституційного права на відпочинок тощо), вчинене з особистих мотивів чи 

у зв’язку з його або члена його сім’ї діяльністю, пов’язаною з викриттям 

корупції, чи у зв’язку зі сприянням або наданням допомоги у такій 

діяльності, –  

тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від шести місяців до 

одного року». 

6. Частину третю статті 16 Закону України «Про місцеві вибори» 

викласти в такій редакції: 

«3. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при 

чисельності виборців: 

1) до 1 тисячі виборців – від 15 до 20 депутатів включно; 

2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців – від 20 до 30 депутатів включно; 

3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців – від 30 до 50 депутатів включно; 

4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців – від 50 до 70 депутатів включно; 

5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців – від 70 до 90 депутатів включно; 

6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – від 90 до 110 депутатів 

включно; 

7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – від 110 до 130 депутатів 

включно; 

8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців – від 130 до 140 депутатів 

включно; 

9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – від 140 до 160 депутатів 

включно; 

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців – від 160 до 180 депутатів 

включно; 
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11) понад 2 мільйони виборців – від 180 до 200 депутатів включно. 

Загальний склад (кількість депутатів) районної ради визначається як 

число, кратне кількості сіл (кількох сіл, жителі яких добровільно об’єдналися 

в територіальну громаду), селищ, міст, що входять до складу відповідного 

району, для забезпечення рівного представництва кожної територіальної 

громади у відповідній районній раді незалежно від чисельності такої 

територіальної громади. Крім депутатів, обраних на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, до складу 

районної ради входять також відповідні сільські, селищні та міські голови. 

Загальний склад (кількість депутатів) обласної ради визначається як 

число, кратне кількості районів, що входять до складу відповідної області, 

для забезпечення їх рівного представництва у відповідній обласній раді 

незалежно від чисельності жителів відповідного району, міста обласного 

значення. Крім депутатів, обраних на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування, до складу обласної ради 

входять також голови відповідних районних рад. 

Чисельність жителів відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці визначається на підставі повідомлення органів державної статистики 

за станом на 1 січня року початку виборчого процесу місцевих виборів». 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України:  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що 

суперечать цьому Закону. 

 

 

Голова  

Верховної Ради України 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих  

актів України щодо вдосконалення антикорупційної політики в 

Україні» 

 

 

Чинна редакція норм  

законодавчих актів України 

Редакція норм законодавчих актів  

України з урахуванням запропонованих 

змін 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Стаття 14. Контроль за діяльністю 

Національного агентства 

Стаття 14. Контроль за діяльністю 

Національного агентства 

1. Контроль за витрачанням 

Національним агентством коштів 

здійснюється Рахунковою палатою шляхом 

проведення аудиту один раз на два роки. 

1. Контроль за витрачанням 

Національним агентством коштів 

здійснюється Рахунковою палатою шляхом 

проведення аудиту один раз на два роки. 

2. Громадський контроль за 

діяльністю Національного агентства 

забезпечується через Громадську раду при 

Національному агентстві, яка утворюється 

та формується Кабінетом Міністрів України 

з 15 осіб на підставі результатів конкурсу. 

2. Громадський контроль за 

діяльністю Національного агентства 

забезпечується через Громадську раду при 

Національному агентстві, яка утворюється 

та формується Кабінетом Міністрів України 

з 15 осіб, які обираються на підставі 

результатів конкурсу з числа членів 

громадських організацій, до статутної 

діяльності яких належать питання 

запобігання і протидії корупції, інше 

сприяння державній антикорупційній 

політиці. 

Порядок організації та проведення 

конкурсу з формування Громадської ради 

при Національному агентстві визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

Порядок організації та проведення 

конкурсу з формування Громадської ради 

при Національному агентстві визначається 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Громадська рада при 

Національному агентстві заслуховує 

інформацію про діяльність, виконання 

планів і завдань Національного агентства, 

затверджує щорічні звіти про діяльність 

Національного агентства, надає висновки за 

результатами експертизи проектів актів 

Національного агентства, делегує для участі в 

засіданнях Національного агентства свого 

представника з правом дорадчого голосу. 

3. Громадська рада при 

Національному агентстві заслуховує 

інформацію про діяльність, виконання 

планів і завдань Національного агентства, 

затверджує щорічні звіти про діяльність 

Національного агентства, надає висновки за 

результатами експертизи проектів актів 

Національного агентства, делегує для участі в 

засіданнях Національного агентства свого 

представника з правом дорадчого голосу. 

4. Національне агентство готує 

щорічні звіти про свою діяльність, які після 

затвердження Громадською радою при 

Національному агентстві оприлюднюються 

на його офіційному веб-сайті. 

4. Національне агентство готує 

щорічні звіти про свою діяльність, які після 

затвердження Громадською радою при 

Національному агентстві оприлюднюються 

на його офіційному веб-сайті. 
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Чинна редакція норм  

законодавчих актів України 

Редакція норм законодавчих актів  

України з урахуванням запропонованих 

змін 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Стаття 5. Загальна структура і 

чисельність Національного бюро 

Стаття 5. Загальна структура і 

чисельність Національного бюро 

1. Національне бюро складається з 

центрального і територіальних управлінь. 

1. Національне бюро складається з 

центрального і територіальних управлінь. 

Національне бюро є юридичною 

особою публічного права. 

Національне бюро є юридичною 

особою публічного права. 

2. Для забезпечення виконання 

завдань Національного бюро його Директор 

утворює своїм рішенням не більше семи 

територіальних управлінь Національного 

бюро, юрисдикція яких охоплює визначені 

в рішенні області України, Автономну 

Республіку Крим, міста Київ та 

Севастополь. 

2. Для забезпечення виконання 

завдань Національного бюро його Директор 

утворює своїм рішенням не більше семи 

територіальних управлінь Національного 

бюро, юрисдикція яких охоплює визначені 

в рішенні області України, Автономну 

Республіку Крим, міста Київ та 

Севастополь. 

Директор Національного бюро, у 

випадку обґрунтованої необхідності, може 

утворювати своїм рішенням додаткові 

територіальні управління Національного 

бюро у межах області чи Автономної 

Республіки Крим. 

Директор Національного бюро, у 

випадку обґрунтованої необхідності, може 

утворювати своїм рішенням додаткові 

територіальні управління Національного 

бюро у межах області чи Автономної 

Республіки Крим. 

3. Структура, штатна чисельність 

управлінь Національного бюро та 

положення про них затверджуються 

Директором Національного бюро. 

3. Структура, штатна чисельність 

управлінь Національного бюро та 

положення про них затверджуються 

Директором Національного бюро. 

4. До структури управлінь 

Національного бюро можуть входити 

підрозділи детективів, що здійснюють 

оперативно-розшукові та слідчі дії, 

інформаційно-аналітичні, оперативно-

технічні підрозділи, підрозділи, що 

здійснюють виявлення майна, яке може 

бути предметом конфіскації або спеціальної 

конфіскації, підрозділи швидкого реагування, 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та забезпечення 

безпеки працівників, представництва 

інтересів в іноземних юрисдикційних органах, 

експертні, фінансові, кадрові та інші 

підрозділи. 

4. До структури управлінь 

Національного бюро можуть входити 

підрозділи детективів, що здійснюють 

оперативно-розшукові та слідчі дії, 

інформаційно-аналітичні, оперативно-

технічні підрозділи, підрозділи, що 

здійснюють виявлення майна, яке може 

бути предметом конфіскації або спеціальної 

конфіскації, підрозділи швидкого реагування, 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства та забезпечення 

безпеки працівників, підрозділи 

прийняття і розслідування повідомлень 

викривачів корупції, забезпечення і 

контролю захисту їх анонімності та 

конфіденційності, представництва інтересів в 

іноземних юрисдикційних органах, 

експертні, фінансові, кадрові та інші 

підрозділи. 

5. Директор Національного бюро 

може створювати своїм рішенням комісії у 

5. Директор Національного бюро 

може створювати своїм рішенням комісії у 
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Чинна редакція норм  

законодавчих актів України 

Редакція норм законодавчих актів  

України з урахуванням запропонованих 

змін 

складі працівників Національного бюро, 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, службових осіб інших 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, представників 

громадських об’єднань. Такі комісії 

вивчають питання щодо порушення прав 

осіб, які співпрацюють з Національним бюро, 

та виносять рекомендації щодо усунення 

зазначених порушень. Рекомендації таких 

комісій є обов’язковими для розгляду 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування. 

складі працівників Національного бюро, 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, службових осіб інших 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, представників 

громадських об’єднань. Такі комісії 

вивчають питання щодо порушення прав 

осіб, які співпрацюють з Національним бюро, 

та виносять рекомендації щодо усунення 

зазначених порушень. Рекомендації таких 

комісій є обов’язковими для розгляду 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування. 

Порядок діяльності комісій 

визначається Директором Національного 

бюро. 

Порядок діяльності комісій 

визначається Директором Національного 

бюро. 

6. Гранична чисельність центрального 

та територіальних управлінь Національного 

бюро становить 700 осіб, у тому числі не 

більше 200 осіб начальницького складу. 

6. Гранична чисельність центрального 

та територіальних управлінь Національного 

бюро становить 700 осіб, у тому числі не 

більше 200 осіб начальницького складу. 

<…> <…> 

Стаття 31. Рада громадського 

контролю при Національному бюро 

Стаття 31. Рада громадського 

контролю при Національному бюро 

1. З метою забезпечення прозорості 

та цивільного контролю за діяльністю при 

Національному бюро утворюється Рада 

громадського контролю у складі 15 осіб, яка 

формується на засадах відкритого та 

прозорого конкурсу. 

1. З метою забезпечення прозорості 

та цивільного контролю за діяльністю при 

Національному бюро утворюється Рада 

громадського контролю у складі 15 осіб, яка 

формується на засадах відкритого та 

прозорого конкурсу з числа членів 

громадських організацій, до статутної 

діяльності яких належать питання 

запобігання і протидії корупції, інше 

сприяння державній антикорупційній 

політиці. 

До складу Ради громадського 

контролю при Національному бюро не 

можуть входити: 

До складу Ради громадського 

контролю при Національному бюро не 

можуть входити: 

1) особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

1) особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

2) особи, які, незалежно від 

тривалості, були працівниками 

Національного бюро або інших 

правоохоронних органів упродовж 

попередніх двох років; 

2) особи, які, незалежно від 

тривалості, були працівниками 

Національного бюро або інших 

правоохоронних органів упродовж 

попередніх двох років; 
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3) особи, близькі особи яких, 

незалежно від тривалості, були 

працівниками Національного бюро або 

інших правоохоронних органів упродовж 

попередніх двох років. 

3) особи, близькі особи яких, 

незалежно від тривалості, були 

працівниками Національного бюро або 

інших правоохоронних органів упродовж 

попередніх двох років. 

2. Положення про Раду громадського 

контролю та про порядок її формування 

затверджуються Президентом України. 

2. Положення про Раду громадського 

контролю та про порядок її формування 

затверджуються Президентом України. 

3. Рада громадського контролю при 

Національному бюро: 

3. Рада громадського контролю при 

Національному бюро: 

1) заслуховує інформацію про 

діяльність, виконання планів і завдань 

Національного бюро; 

1) заслуховує інформацію про 

діяльність, виконання планів і завдань 

Національного бюро; 

2) розглядає звіти Національного 

бюро і затверджує свій висновок щодо них; 

2) розглядає звіти Національного 

бюро і затверджує свій висновок щодо них; 

3) обирає з її членів двох 

представників, які входять до складу 

Дисциплінарної комісії Національного 

бюро; 

3) обирає з її членів двох 

представників, які входять до складу 

Дисциплінарної комісії Національного 

бюро; 

4) має інші права, передбачені 

Положенням про Раду громадського 

контролю. 

4) має інші права, передбачені 

Положенням про Раду громадського 

контролю. 

Закон України «Про прокуратуру» 

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на 

посаду прокурора 

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на 

посаду прокурора 

1. Прокурором місцевої прокуратури 

може бути призначений громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, 

стаж роботи в галузі права не менше двох 

років та володіє державною мовою. 

1. Прокурором місцевої прокуратури 

може бути призначений громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, 

стаж роботи в галузі права не менше двох 

років та володіє державною мовою. 

Для цілей цього Закону: Для цілей цього Закону: 

1) вищою юридичною освітою є 

освіта, здобута в Україні (або на території 

колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра, а також вища юридична освіта 

за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, здобута в іноземних державах та 

визнана в Україні в установленому законом 

порядку; 

1) вищою юридичною освітою є 

освіта, здобута в Україні (або на території 

колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра, а також вища юридична освіта 

за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, здобута в іноземних державах та 

визнана в Україні в установленому законом 

порядку; 

2) стажем роботи в галузі права є 

стаж роботи особи за спеціальністю після 

здобуття нею вищої юридичної освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра. 

2) стажем роботи в галузі права є 

стаж роботи особи за спеціальністю після 

здобуття нею вищої юридичної освіти за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра. 
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2. Прокурором регіональної 

прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи 

в галузі права не менше трьох років. 

2. Прокурором регіональної 

прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи 

в галузі права не менше трьох років. 

3. Прокурором Генеральної 

прокуратури України може бути 

призначений громадянин України, який має 

стаж роботи в галузі права не менше п’яти 

років. Ці вимоги не поширюються на 

прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

3. Прокурором Генеральної 

прокуратури України може бути 

призначений громадянин України, який має 

стаж роботи в галузі права не менше п’яти 

років. Ці вимоги не поширюються на 

прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

4. Військовими прокурорами 

призначаються громадяни з числа офіцерів, 

які проходять військову службу або 

перебувають у запасі і мають вищу 

юридичну освіту, за умови укладення ними 

контракту про проходження служби осіб 

офіцерського складу у військовій 

прокуратурі. 

4. Військовими прокурорами 

призначаються громадяни з числа офіцерів, 

які проходять військову службу або 

перебувають у запасі і мають вищу 

юридичну освіту, за умови укладення ними 

контракту про проходження служби осіб 

офіцерського складу у військовій 

прокуратурі. 

Порядок проходження військової 

служби громадянами України у військовій 

прокуратурі визначається відповідним 

положенням, яке затверджується 

Президентом України. 

Порядок проходження військової 

служби громадянами України у військовій 

прокуратурі визначається відповідним 

положенням, яке затверджується 

Президентом України. 

В окремих випадках за наказом 

Генерального прокурора України на посади 

прокурорів та слідчих військової 

прокуратури можуть бути призначені 

особи, які не є військовослужбовцями і не 

перебувають у запасі та відповідають 

вимогам частин першої та п’ятої цієї статті. 

В окремих випадках за наказом 

Генерального прокурора України на посади 

прокурорів та слідчих військової 

прокуратури можуть бути призначені 

особи, які не є військовослужбовцями і не 

перебувають у запасі та відповідають 

вимогам частин першої та п’ятої цієї статті. 

Військовослужбовці військової 

прокуратури у своїй діяльності керуються 

Законом України «Про прокуратуру» і 

проходять військову службу відповідно до 

Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» та інших законодавчих 

актів України, якими встановлено правові та 

соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші 

види забезпечення, передбачені 

законодавством для осіб офіцерського 

складу Збройних Сил України. 

Військовослужбовці військової 

прокуратури у своїй діяльності керуються 

Законом України «Про прокуратуру» і 

проходять військову службу відповідно до 

Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» та інших законодавчих 

актів України, якими встановлено правові та 

соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші 

види забезпечення, передбачені 

законодавством для осіб офіцерського 

складу Збройних Сил України. 
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Військові звання вищого офіцерського 

складу військовослужбовцям військової 

прокуратури присвоюються Президентом 

України, інші військові звання – відповідно 

до встановленого законодавством порядку 

проходження військової служби. 

Військові звання вищого офіцерського 

складу військовослужбовцям військової 

прокуратури присвоюються Президентом 

України, інші військові звання – відповідно 

до встановленого законодавством порядку 

проходження військової служби. 

Посади військових прокурорів та 

відповідні їм військові звання включаються 

в переліки військових посад. 

Посади військових прокурорів та 

відповідні їм військові звання включаються 

в переліки військових посад. 

Військові звання офіцерського 

складу військової прокуратури 

відповідають класним чинам працівників 

прокуратури. При звільненні офіцерів 

військової прокуратури (до полковника 

включно) з військової служби і призначенні 

на посади прокурорів в територіальні чи 

спеціалізовані прокуратури їм 

присвоюються відповідні їх військовим 

званням класні чини, а при прийнятті на 

військову службу у військову прокуратуру 

прокурорів, які мають класні чини (до 

старшого радника юстиції включно), їм 

присвоюються відповідні військові звання 

згідно із законодавством. 

Військові звання офіцерського 

складу військової прокуратури 

відповідають класним чинам працівників 

прокуратури. При звільненні офіцерів 

військової прокуратури (до полковника 

включно) з військової служби і призначенні 

на посади прокурорів в територіальні чи 

спеціалізовані прокуратури їм 

присвоюються відповідні їх військовим 

званням класні чини, а при прийнятті на 

військову службу у військову прокуратуру 

прокурорів, які мають класні чини (до 

старшого радника юстиції включно), їм 

присвоюються відповідні військові звання 

згідно із законодавством. 

5. Прокурором Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури може бути 

призначена особа, яка має вищу юридичну 

освіту, стаж роботи в галузі права не менше 

п’яти років та володіє державною мовою. 

5. Прокурором Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури може бути 

призначена особа, яка має вищу юридичну 

освіту, стаж роботи в галузі права не менше 

п’яти років, бездоганну професійну 

репутацію та володіє державною мовою. 

Рівень життя кандидата на посаду 

прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури має 

відповідати офіційним доходам цієї особи 

та її родини. 

6. Не може бути призначена на 

посаду прокурора особа, яка: 

6. Не може бути призначена на 

посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено 

дієздатною або недієздатною; 

1) визнана судом обмежено 

дієздатною або недієздатною; 

2) має захворювання, що 

перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора; 

2) має захворювання, що 

перешкоджає виконанню обов’язків 

прокурора; 

3) має незняту чи непогашену 

судимість або на яку накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення. 

3) має незняту чи непогашену 

судимість або на яку накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення. 
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Закон України «Про забезпечення безпеки осіб,  

які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

Стаття 3. Органи, які забезпечують 

безпеку 

Стаття 3. Органи, які забезпечують 

безпеку 

1. До органів, які забезпечують 

безпеку осіб, зазначених у статті 2 цього 

Закону, належать державні органи, які: 

1. До органів, які забезпечують 

безпеку осіб, зазначених у статті 2 цього 

Закону, належать державні органи, які: 

а) приймають рішення про 

застосування заходів безпеки; 

а) приймають рішення про 

застосування заходів безпеки; 

б) здійснюють заходи безпеки. б) здійснюють заходи безпеки. 

2. Рішення про застосування заходів 

безпеки приймається слідчим, прокурором, 

судом, у провадженні яких знаходяться 

кримінальні провадження щодо 

кримінальних правопорушень, у 

розслідуванні чи судовому розгляді яких 

брали або беруть участь особи, зазначені у 

статті 2 цього Закону, а також органом 

(підрозділом), що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, щодо осіб, які брали 

участь або сприяли виявленню, 

попередженню, припиненню злочинів. 

2. Рішення про застосування заходів 

безпеки приймається слідчим, детективом 

Національного антикорупційного бюро 

України, прокурором, судом, у 

провадженні яких знаходяться кримінальні 

провадження щодо кримінальних 

правопорушень, у розслідуванні чи 

судовому розгляді яких брали або беруть 

участь особи, зазначені у статті 2 цього 

Закону, а також органом (підрозділом), що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

щодо осіб, які брали участь або сприяли 

виявленню, попередженню, припиненню 

злочинів. 

Рішення про застосування заходів 

безпеки може бути прийнято слідчим 

суддею у випадках, передбачених 

статтею 206 Кримінального процесуального 

кодексу України. 

Рішення про застосування заходів 

безпеки може бути прийнято слідчим 

суддею у випадках, передбачених 

статтею 206 Кримінального процесуального 

кодексу України. 
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3. Здійснення заходів безпеки 

покладається за підслідністю на органи 

служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, органи внутрішніх справ, 

органи Національної поліції або 

Національне антикорупційне бюро України, 

у складі структур яких з цією метою 

створюються спеціальні підрозділи. Безпеку 

осіб, яких беруть під захист, якщо 

кримінальні провадження знаходяться у 

провадженні податкової міліції або суду, 

забезпечує за їх рішенням відповідно орган 

служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, орган внутрішніх справ, орган 

Національної поліції, Національне 

антикорупційне бюро України або орган чи 

установа виконання покарань, слідчий 

ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, 

якщо її тримають в установі виконання 

покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує 

відповідний підрозділ такої установи чи 

слідчого ізолятора незалежно від того, у 

провадженні якого органу знаходиться 

кримінальне провадження. 

3. Здійснення заходів безпеки 

покладається за підслідністю на органи 

служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, органи внутрішніх справ, 

органи Національної поліції або 

Національне антикорупційне бюро України, 

у складі структур яких з цією метою 

створюються спеціальні підрозділи. Безпеку 

осіб, яких беруть під захист, якщо 

кримінальні провадження знаходяться у 

провадженні податкової міліції або суду, 

забезпечує за їх рішенням відповідно орган 

служби безпеки, Державного бюро 

розслідувань, орган внутрішніх справ, орган 

Національної поліції, Національне 

антикорупційне бюро України або орган чи 

установа виконання покарань, слідчий 

ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, 

якщо її тримають в установі виконання 

покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує 

відповідний підрозділ такої установи чи 

слідчого ізолятора незалежно від того, у 

провадженні якого органу знаходиться 

кримінальне провадження. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення  

Глава 13-А  

АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

Глава 13-А  

АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

<…> <…> 

Стаття 172
8
. Незаконне 

використання інформації, що стала 

відома особі у зв’язку з виконанням 

службових повноважень 

Стаття 172
8
. Незаконне 

використання інформації, що стала 

відома особі у зв’язку з виконанням 

службових повноважень 

Незаконне розголошення або 

використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації, яка стала їй 

відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, –  

Незаконне розголошення або 

використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації, яка стала їй 

відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, –  

тягне за собою накладення штрафу 

від ста до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

тягне за собою накладення штрафу 

від ста до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
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 Незаконне розголошення або 

використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації про 

викривача, яка стала їй відома у зв’язку 

з виконанням службових повноважень, –  

 тягне за собою накладення штрафу 

від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на шість місяців. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень 

у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 

частини першої статті 3 Закону України 

«Про запобігання корупції», а також особи, 

зазначені в частині другій статті 17 Закону 

України «Про запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати 

офіційних спортивних змагань». 

Примітка. Суб’єктом правопорушень 

у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 

частини першої статті 3 Закону України 

«Про запобігання корупції», а також особи, 

зазначені в частині другій статті 17 Закону 

України «Про запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати 

офіційних спортивних змагань». 

Відсутня Стаття 172
8-1

. Вчинення 

дискримінаційних заходів щодо 

викривача  

 Вчинення дискримінаційних заходів 

щодо викривача, що порушують його 

права і законні інтереси, зокрема його 

трудові права як працівника (незаконні 

звільнення з роботи, зміна істотних умов 

праці, порушення конституційного права 

на відпочинок тощо), вчинене з 

особистих мотивів чи у зв’язку з його або 

члена його сім’ї діяльністю, пов’язаною з 

викриттям корупції, чи у зв’язку зі 

сприянням або наданням допомоги у 

такій діяльності, –  

 тягне за собою накладення штрафу 

від однієї до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк від шести місяців до 

одного року. 
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Закон України «Про місцеві вибори» 

Стаття 16. Визначення загального 

складу Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад 

Стаття 16. Визначення загального 

складу Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад 

1. Загальний склад (кількість 

депутатів) Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим визначається 

Конституцією Автономної Республіки 

Крим. 

1. Загальний склад (кількість 

депутатів) Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим визначається 

Конституцією Автономної Республіки 

Крим. 

2. Загальний склад (кількість 

депутатів) сільської, селищної, міської, 

районної в місті, районної, обласної ради 

визначається відповідно до частин третьої та 

четвертої цієї статті залежно від кількості 

виборців, які належать до територіальних 

громад сіл, селищ, міст, проживають на 

території району в місті, району, області. 

2. Загальний склад (к ількість 

депутатів) сільської, селищної, міської, 

районної в місті, районної, обласної ради 

визначається відповідно до частин третьої та 

четвертої цієї статті залежно від кількості 

виборців, які належать до територіальних 

громад сіл, селищ, міст, проживають на 

території району в місті, району, області. 

3. Загальний склад (кількість 

депутатів) місцевої ради становить при 

чисельності виборців: 

3. Загальний склад (кількість 

депутатів) місцевої ради становить при 

чисельності виборців: 

1) до 1 тисячі виборців – 

12 депутатів; 

1) до 1 тисячі виборців – від 15 до 

20 депутатів включно; 

2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців – 

14 депутатів; 

2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців – 

від 20 до 30 депутатів включно; 

3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців – 

22 депутати; 

3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців – 

від 30 до 50 депутатів включно; 

4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців – 

26 депутатів; 

4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців – 

від 50 до 70 депутатів включно; 

5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців 

– 34 депутати; 

5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців 

– від 70 до 90 депутатів включно; 

6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців 

– 36 депутатів; 

6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців 

– від 90 до 110 депутатів включно; 

7) від 100 тисяч до 250 тисяч 

виборців – 42 депутати; 

7) від 100 тисяч до 250 тисяч 

виборців – від 110 до 130 депутатів 

включно; 

8) від 250 тисяч до 500 тисяч 

виборців – 54 депутати; 

8) від 250 тисяч до 500 тисяч 

виборців – від 130 до 140 депутатів 

включно; 

9) від 500 тисяч до 1 мільйона 

виборців – 64 депутати; 

9) від 500 тисяч до 1 мільйона 

виборців – від 140 до 160 депутатів 

включно; 

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів 

виборців – 84 депутати; 

10) від 1 мільйона до 2 мільйонів 

виборців – від 160 до 180 депутатів 

включно; 
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11) понад 2 мільйони виборців – 

120 депутатів. 

11) понад 2 мільйони виборців – від 

180 до 200 депутатів включно. 

 Загальний склад (кількість депутатів) 

районної ради визначається як число, 

кратне кількості сіл (кількох сіл, жителі 

яких добровільно об’єдналися в 

територіальну громаду), селищ, міст, що 

входять до складу відповідного району, для 

забезпечення рівного представництва 

кожної територіальної громади у 

відповідній районній раді незалежно від 

чисельності такої територіальної громади. 

Крім депутатів, обраних на основі 

загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування, до 

складу районної ради входять також 

відповідні сільські, селищні та міські 

голови. 

 Загальний склад (кількість депутатів) 

обласної ради визначається як число, 

кратне кількості районів, що входять до 

складу відповідної області, для 

забезпечення їх рівного представництва у 

відповідній обласній раді незалежно від 

чисельності жителів відповідного району, 

міста обласного значення. Крім 

депутатів, обраних на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування, до складу 

обласної ради входять також голови 

відповідних районних рад. 

 Чисельність жителів відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці 

визначається на підставі повідомлення 

органів державної статистики за станом 

на 1 січня року початку виборчого 

процесу місцевих виборів. 

4. У разі якщо кількість депутатів, 

передбачена частиною третьою цієї статті 

для районної ради, є меншою, ніж кількість 

сільських, селищних, міських (міст 

районного значення) рад, територіальні 

громади яких розташовані в межах 

відповідного району, загальний склад цієї 

районної ради дорівнює кількості 

відповідних сільських, селищних, міських 

(міст районного значення) рад. 

4. У разі якщо кількість депутатів, 

передбачена частиною третьою цієї статті 

для районної ради, є меншою, ніж кількість 

сільських, селищних, міських (міст 

районного значення) рад, територіальні 

громади яких розташовані в межах 

відповідного району, загальний склад цієї 

районної ради дорівнює кількості 

відповідних сільських, селищних, міських 

(міст районного значення) рад. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України «Про внесення змін  
до деяких законодавчих актів України щодо  

вдосконалення антикорупційної політики в Україні» 
 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону 

Останнім часом до проблем, пов’язаних з корупцією та шляхами її 

подолання, дедалі частіше звертаються не лише теоретики, але й, що важливо, 

практики реалізації антикорупційних заходів. Ця проблематика привертає 

увагу також міжнародних спільнот, організацій. Наближення національного 

законодавства до міжнародних стандартів, що стосуються боротьби з 

корупцією, та виконання європейських рекомендацій у цій частині є для 

України одним з найголовніших завдань.  

Зважаючи на це, в Україні вже прийнято чимало законодавчих актів, 

що визначають антикорупційну політику та передбачають створення 

принципово нових державних органів, уповноважених запобігати та 

протидіяти корупції. Серед основних напрямів у сфері запобігання корупції – 

виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також вироблення, в 

тому числі за результатами вивчення зарубіжного досвіду застосування 

механізмів протидії корупційним проявам у найменш корумпованих країн 

світу, власних пропозицій щодо можливості впровадження аналогічних 

механізмів українське законодавство.  

 

2. Цілі і завдання законопроекту  

Завданням законопроекту є вдосконалення національної 

антикорупційної політики. 

 

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту 

Новітнє законодавство України відкрило широкі можливості 

безпосереднього залучення громадськості до реалізації механізмів контролю 

за діяльністю органів державної влади, в тому числі за роботою Національного 

антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань 

запобігання корупції в Україні. Зокрема, законами передбачено створення і 

функціонування при зазначених органах відповідних громадських рад, 

покликаних сприяти встановленню відповідності цих органів критеріям 

професійної етики і доброчесності. 
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Водночас вбачається доцільним надати право делегувати представників 

до складу згаданих громадських рад профільним громадським організаціям, 

тобто саме тим організаціям, до статутної діяльності яких належать питання 

запобігання і протидії корупції, інше сприяння державній антикорупційній 

політиці.  

Для цього у законопроекті пропонується уточити механізм створення 

громадських рад при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

в Україні та при Національному антикорупційному бюро України шляхом 

уточнення вимог до громадських організацій, з числа членів яких 

формуються ці ради. Відповідні доповнення ініціюються до статті 14 Закону 

України «Про запобігання корупції» та до статті 31 Закону України «Про 

Національне антикорупційне бюро України». 

Крім того, запропоновано деякі уточнення вимог до кандидатури 

особи, яка може бути призначена на посаду прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (частина п’ята статті 27 Закону України «Про 

прокуратуру»). Адже цілком логічно, що така особа повинна мати бездоганну 

професійну репутацію, а рівень її життя повинен відповідати офіційним 

доходам цієї особи та її родини. 

Найбільш ключовим і принциповим у законопроекті є пропозиція щодо 

запровадження законодавчого механізму захисту викривачів корупції, адже 

без створення дієвого механізму їх захисту нівелюється сам інститут 

викривачів у антикорупційному законодавстві. Тож законопроектом 

пропонується: 

– передбачити у структурі управлінь Національного антикорупційного 

бюро України наявність спеціальних підрозділів прийняття і розслідування 

повідомлень викривачів, забезпечення і контролю захисту їх анонімності та 

конфіденційності (зміни до статті 5 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України»); 

– надати детективам Національного антикорупційного бюро України 

можливість прийняття рішення про застосування заходів безпеки до 

відповідних осіб (зміни до статті 3 Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); 

– встановити адміністративну відповідальність за незаконне 

розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації про викривача, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень, а також за вчинення дискримінаційних заходів 

щодо викривача корупції, що порушують його права і законні інтереси, 

зокрема його трудові права як працівника (незаконні звільнення з роботи, 

зміна істотних умов праці, порушення конституційного права на відпочинок 

тощо), вчинене з особистих мотивів чи у зв’язку з його або члена його сім’ї 

діяльністю, пов’язаною з викриттям корупції, чи у зв’язку зі сприянням або 

наданням допомоги у такій діяльності (зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення). 
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Насамкінець, у законопроекті пропонується непопулярний, як на 

сьогодні, підхід, що передбачає деяке збільшення кількості депутатів 

місцевих рад з метою покращення якості їх роботи, посилення 

демократичності, прозорості та водночас зменшення корупційних ризиків та 

рівня корпоративності під час прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування як колегіальними органами (зміни до статті 16 Закону України 

«Про місцеві вибори»).  

Також змінами до Закону України «Про місцеві вибори» пропонуються 

законодавчі вимоги до загального складу (кількості депутатів) районних і 

обласних рад, запровадження яких повинно гарантувати рівне 

представництво інтересів відповідно територіальних громад у складі 

районної ради, районів – у складі обласної ради. До того ж передбачено, що 

окрім депутатів, обраних на основі загального, рівного, прямого виборчого 

права шляхом таємного голосування, до складу районної ради мають входити 

відповідні сільські, селищні, міські голови, а до обласної ради – відповідні 

очільники районних рад області як головні посадові особи чи то 

територіальної громади, чи району, які, маючи безпосередню зацікавленість у 

добробуті жителів конкретної територіальної громади чи району, володіючи 

повним уявленням про заходи, які потрібно здійснити для вирішення 

найбільш актуальних і гострих на даний час проблем громади, району, 

братимуть участь у прийнятті районною чи обласною радою рішень з 

урахуванням потреб саме тією громади чи району, яку він представляє. Такі 

законодавчі новації повинні знизити корумпованість у діяльності органів 

місцевого самоврядування шляхом виключення необхідності позаправових 

способів вирішення нагальних питань територіальних громад у місцевих 

радах вищого рівня.  

 

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового 

регулювання 

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, законами 

України «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне 

бюро України», «Про прокуратуру», «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про місцеві вибори», 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме додаткових 

витрат з Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз соціальних наслідків 

Цей Закон забезпечить впровадження дієвого механізму захисту 

викривачів корупції, передбачивши доступні та безпечні канали надання 

інформації, а також створення спеціального підрозділу антикорупційного 
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органу для розслідування повідомлень викривачів та контролю за захистом їх 

анонімності та конфіденційності. До того ж Закон визначить для роботи 

судових і правоохоронних органів певні важелі впливу для гарантування 

реального захисту викривачів, запровадивши санкції за порушення 

анонімності викривача та його конфіденційності, за всякого роду їх утиски і 

переслідування, пов’язані з викриттям ними корупціонерів.  

Уточнення вимог до посади прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та формування складу ради громадського 

контролю при Національному антикорупційному бюро України і 

Національному агентстві з питань запобігання корупції в Україні дозволить 

залучити до кола претендентів на відповідні посаду найбільш кваліфікованих 

та достойних правників країни. 

Прийняття даного законопроекту в цілому сприятиме покращенню 

довіри громадян до проведення антикорупційної політики в Україні та 

посиленню авторитету органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  
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