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АНОТАЦІЯ 

 

Трепак В. М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії 

корупції в Україні. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право». – Львівський національний університет імені Івана Франка 

Міністерства освіти і науки України; Інститут держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та прикладних проблем 

протидії корупції на сучасному етапі розвитку України. Проаналізовано корупцію 

як юридичну категорію та соціальне явище, яке упродовж тривалого часу є 

головною внутрішньою загрозою національній безпеці України. Досліджено види, 

сфери поширення та особливості корупції, здійснено кримінологічну 

характеристику корупційних діянь та суб’єктів їхнього вчинення. Визначено 

елементи системи протидії корупції та заходи з її удосконалення, беручи до уваги 

реалістичну мету такої протидії – мінімізацію корупції до суспільно допустимого 

рівня. На основі проведених досліджень розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення системи протидії корупції в Україні.  

Корупцію в Україні як кримінологічну категорію визначено як комплексне, 

укорінене, масове, системне суспільно небезпечне явище, зумовлене політичними, 

економічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, що полягає у 

протиправному використанні публічно-владних повноважень та можливостей для 

задоволення приватних інтересів, а також у спонуканні до такого використання чи 

сприяння йому. Обґрунтовано, що корупція має дві основні складові частини: 

незмінну сутнісну частину, яка полягає в антисоціальній (антиправовій) природі 

корупції, та динамічну частину, що змінюється залежно від суспільного розвитку, 

законодавчого регулювання, інших соціально-політичних обставин та має 

субсидіарний (додатковий) характер. 



Обґрунтовано необхідність узгодження ключових термінів, що 

застосовуються в законодавстві та кримінології для позначення корупційних діянь 

та корупціогенних явищ. Зазначено, що законодавчі визначення понять 

«корупційний злочин», «корупційне правопорушення», «корупційне 

правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність», 

«правопорушення, пов’язані з корупцією» є, вочевидь, недосконалими, неповними 

та суперечливими як внутрішньо, так і стосовно один до одного. Крім того, 

законодавством передбачені правопорушення, що містять ознаки корупції, проте 

не охоплюються жодним із зазначених термінів. Тому, принаймні до моменту 

внесення змін до чинного законодавства, потрібно узгодити наукове розуміння 

основних термінів, що застосовуються у сфері досліджень корупції. З цією метою 

запропоновано ввести (повернути) в активний науково-термінологічний обіг 

узагальнююче поняття «корупційне діяння», що охоплює: усі види корупційних 

правопорушень, за які встановлено кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову 

відповідальність; усі види правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які 

встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову 

відповідальність; корупційні діяння, за які передбачено конституційно-правову 

відповідальність тощо.  

У дисертації визнано за доцільне розмежовувати першопричини та причини 

корупції в Україні. Основною першопричиною корупції в Україні, з’ясування якої 

має важливе світоглядне значення для розуміння природи та укорінення корупції в 

нашій країні і вироблення системи протидії їй, визначено тривалий період 

національної бездержавності, що породив стійку недовіру українців до держави 

(влади), особливо у період перебування України в умовах радянської системи 

владарювання, що характеризувалася високим корупціогенним змістом. 

Основні причини корупції в Україні запропоновано поділити на три групи: 

соціально-психологічні, політичні та економічні. Крім того, є підстави та потреба 

виділяти причини корупції як комплексного явища в Україні, до яких відносять: 

бідність, високу суспільну толерантність до корупції, непрозорість управлінських 

процесів на державному рівні тощо; а також причини окремих корупційних діянь, 



до яких відносять, зокрема, конкретні життєві обставини, які сформували в особи 

мотив до корупційного діяння. 

У цілях кримінологічного дослідження особи корупціонера запропоновано 

відносити до «корупціонерів» не тільки осіб, які визнані судом винними у вчиненні 

корупційних правопорушень, але й тих, хто вчинив такі правопорушення, проте не 

був виявлений або в силу певних причин (сплив строків давності тощо) не був 

притягнутий до передбаченої законом відповідальності. Зважаючи на важливість 

дослідження особливостей внутрішньої мотивації осіб, які потенційно схильні 

(мають сформовану психологічну установку) до вчинення корупційних діянь, з 

кримінологічною метою запропоновано виділяти таку категорію осіб як 

«потенційний корупціонер». 

Представлено методику нормотворчого вибору (визначення) виду юридичної 

відповідальності за корупційні діяння насамперед з огляду на потенційну 

ефективність конкретного виду юридичної відповідальності як засобу запобігання 

вчиненню таких діянь у майбутньому. Доведено, що за певних обставин посилення 

репресивної складової протидії корупції в Україні може мати зворотній ефект, що, 

з одного боку, передбачає відмову від подальшого необґрунтованого посилення 

репресій за корупцію, з іншого – зумовлює додаткову пріоритетність засобів 

запобігання корупції. 

У дисертації визначено суспільно допустимий рівень корупції як реалістичну 

мету та очікуваний результат протидії їй, за якого корупція: не є масовим явищем і 

не має системного характеру; не здійснює істотного впливу на політичну, 

економічну, правову сфери суспільного життя; не є функціональним елементом 

організованої злочинності та не використовується для прикриття організованої 

злочинної діяльності; відсутня на найвищому політичному рівні і є 

малопоширеною у судовій системі та органах правопорядку; характеризується 

неприйнятним ставленням з боку більшості населення. У разі досягнення такого 

результату метою антикорупційної діяльності стає стримування підвищення рівня 

корупції в країні. 



З’ясовано, що основними видами корупції, що наразі завдають найбільшої 

шкоди суспільству та є першочерговими об’єктами протидії, є: політична корупція, 

корупція в судах та правоохоронних органах, корупція в освіті. Політична корупція 

– основна противага демократії в Україні, її зростання пропорційно знижує рівень 

демократичності держави та уможливлює масштабне зловживання владою і її 

узурпацію. Основним (фундаментальним) засобом для протидії політичній 

корупції в Україні є формування (виникнення) політичної антикорупційної волі на 

найвищому рівні державного управління, а також волі народу (громадянського 

суспільства) до активної протидії антидемократичним та антиправовим проявам 

при здійсненні державної влади. 

Підтверджено закономірності зростання рівня корумпованості органів 

публічної влади внаслідок домінування неформальних норм поведінки над 

приписами законодавства у відносинах між службовими особами і громадянами та 

суб’єктами господарювання, а також унаслідок зростання суспільного попиту на 

корупційні послуги. 

Удосконалено визначення механізму протидії корупції в Україні, який 

включає: цілі протидії корупції; об’єкти протидії корупції; суб’єкти протидії 

корупції; форми та способи протидії корупції. При цьому суб’єктами протидії 

корупції треба визначати: державу (в особі органів публічної влади, передусім –

антикорупційних); суспільство (в особі інститутів громадянського суспільства, 

передусім – неурядових антикорупційних організацій); громадян (в індивідуальних 

відносинах, зокрема при виконанні функцій викривачів). Відповідно, формами 

протидії корупції є: 1) запобігання корупції, що поділяється на: а) усунення 

об’єктивних та суб’єктивних причин її існування (економічного, політичного, 

соціально-психологічного характеру); б) усунення можливостей (умов) вчинення 

корупційних діянь; 2) боротьба з корупцією, що відповідно поділяється на: 

а) виявлення (розкриття) фактів вчинення корупційних діянь та встановлення 

підозрюваних у їхньому вчиненні; б) притягнення винних у вчиненні корупційних 

діянь до юридичної відповідальності.  



Запропоновано трискладовий аналітичний алгоритм протидії корупції, в 

якому: корупція як багатоаспектне протиправне явище – об’єкт; протидія 

корупції – триваючий системний та цілеспрямований процес; зменшення корупції 

до суспільно допустимого рівня (максимально можлива мінімізація її поширення 

та впливу на суспільні відносини) – очікуваний результат. Визначено причини 

неефективного функціонування системи антикорупційних органів та відсутності 

відчутних кінцевих результатів протидії «елітній» корупції. 

Обґрунтовано, що запобігання корупції є титульною (першочерговою та 

головною) формою протидії корупції. Якісне запобігання корупції шляхом 

усунення її причин, умов та можливостей вчинення корупційних діянь закономірно 

зводить до мінімуму необхідність подальшої діяльності компетентних суб’єктів у 

сфері виявлення таких діянь та притягнення винних до відповідальності. З 

урахуванням низької імовірності суттєвого зменшення причин корупції в 

короткостроковій чи середньостроковій перспективі, а також через високий рівень 

латентності корупційних діянь, основна увага кримінологічної теорії та практики у 

сфері протидії корупції має бути зосереджена на запобіганні корупції шляхом 

усунення можливостей (попередження) вчинення корупційних діянь.  

Виділено два основні види способів запобігання корупції через усунення 

можливостей (попередження) вчинення корупційних діянь: безпосереднє 

забезпечення фізичної, компетенційної чи організаційної неможливості вчинення 

корупційного діяння; створення умов для формування внутрішнього переконання 

та усвідомлення потенційним корупціонером невідворотності негативних для 

нього наслідків у разі вчинення корупційного діяння.  

З’ясовано закономірність ефективності форм і способів протидії корупції, 

згідно з якою зусилля суб’єктів антикорупційної діяльності щодо протидії корупції 

прямо пропорційно впливають на рівень корупції, залежно від послідовності 

застосування способів протидії.  

Сформульовано концептуальні засади для визначення моделі подальшої 

антикорупційної діяльності в Україні, висловлено пропозиції стосовно 

вдосконалення окремих елементів системи протидії корупції та антикорупційної 



політики в Україні, проведення антикоруційної експертизи проектів нормативно-

правових актів, функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією, а також пропозиції щодо удосконалення 

антикорупційного законодавства в частині відповідальності за корупційні діяння, 

визначення поняття (переліку) корупційних злочинів, декриміналізації окремих з 

таких злочинів.  

Сформульовані у дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації використані та мають перспективу використання у: правотворчій 

діяльності – для вдосконалення антикорупційного законодавства; правозастосовній 

практиці – працівниками спеціалізованих антикорупційних органів та інших 

органів правопорядку, суддями та адвокатами під час реалізації норм 

антикорупційного законодавства; науково-дослідній роботі – для подальших 

наукових досліджень проблем протидії корупції з метою підвищення ефективності 

антикорупційної діяльності; навчальному процесі – при викладанні та вивченні 

курсів «Кримінальне право України», «Кримінологія», спеціальних курсів з 

антикорупційної проблематики, а також під час підготовки відповідних посібників, 

підручників, науково-практичних коментарів тощо. 

Ключові слова: корупція, корупційне діяння, корупційний злочин, причини 

корупції, суб’єкти вчинення корупційних правопорушень, запобігання корупції, 

протидія корупції, механізм протидії корупції, антикорупційні органи, соціально 

допустимий рівень корупції. 
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The dissertation is devoted to the research of theoretical and applied problems of 

anti – corruption at the present stage of Ukraine’s development. Corruption has been 

analyzed as a legal category and a social phenomenon that has long been a major internal 

threat to Ukraine's national security. The types, spheres of distribution and features of 

corruption are researched, the criminological characteristic of corruption acts and subjects 

of their commission is carried out. The elements of the anti-corruption system and 

measures to improve it are identified, based on the realistic goal of such counteraction – 

to minimize corruption to a socially acceptable level. On the basis of the conducted 

researches the offers on improvement of system of counteraction to corruption in Ukraine 

are developed. 

Corruption in Ukraine as a criminological category is defined as a complex, 

ingrained, mass, systemic socially dangerous phenomenon caused by political, economic, 

socio-psychological and other factors, which consists in the illegal use of public authority 

and opportunities to satisfy private interests, as well as in encouraging such use or 

promoting it. It is substantiated that corruption has two main components: an invariable 

essential part, which consists in the anti-social (anti-legal) nature of corruption, and a 

dynamic part, which changes depending on social development, legislation, other socio-

political circumstances and has a subsidiary (additional) nature. 

The necessity of harmonization of key terms used in criminology to denote 

corruption acts and corruption-causing phenomena is substantiated. It is stated that the 

legislative definitions of «corruption crime», «corruption offense», «corruption offense 

for which criminal liability is provided», «corruption-related offenses» are obviously 

imperfect, incomplete and contradictory both internally and in relation to one to one. In 

addition, the law provides for offenses that show signs of corruption, but are not covered 

by any of these terms. Therefore, at least until the amendments to the current legislation 

are made, it is necessary to agree on a scientific understanding of the basic terms used in 

the field of corruption research. To this end, it is proposed to introduce (return) into active 

scientific and terminological circulation the generalized concept of «corruption act», 

which includes: all types of corruption offenses for which criminal, disciplinary, civil 

liability is established; all types of offenses related to corruption, for which criminal, 



administrative, disciplinary, civil liability has been established; corruption acts for which 

constitutional and legal liability is provided, etc. 

In the dissertation it is considered expedient to distinguish the root causes and 

causes of corruption in Ukraine. The main root cause of corruption in Ukraine, the 

elucidation of which is important for understanding the nature and rooting of corruption 

in our country and developing a system to combat it, is a long period of national 

statelessness, which created persistent distrust of Ukrainians to the state (government), 

especially during Ukraine under the Soviet system of government, which was 

characterized by high corruption content. 

It is proposed to divide the main causes of corruption in Ukraine into three groups: 

socio-psychological, political and economic. In addition, there are grounds and the need 

to identify the causes of corruption as a complex phenomenon in Ukraine, which include: 

poverty, high public tolerance for corruption, non-transparency of governance processes 

at the state level, etc.; as well as the causes of certain acts of corruption, which include, 

in particular, specific life circumstances that have formed a person's motive for the act of 

corruption. 

For the purposes of criminological investigation of a corrupt person, it is proposed 

to classify as «corrupt» not only persons found guilty by a court of corruption offenses, 

but also those who committed such offenses, but was not identified or due to certain 

reasons (expiration of statute of limitations, etc.) was not brought to justice. Considering 

the importance of studying the characteristics of the internal motivation of persons who 

are potentially prone (have a formed psychological attitude) to commit acts of corruption, 

for criminological purposes, it is proposed to identify such a category of people as 

«potential corruptor».  

The method of normative choice (determination) of the type of legal responsibility 

for corruption acts is offered, proceeding, first of all, from potential efficiency of a certain 

type of legal responsibility as a means of prevention of commission of such acts in the 

future. It is proved that, under certain circumstances, the strengthening of the repressive 

component of the fight against corruption in Ukraine can have the opposite effect, which, 



on the one hand, implies the refusal of further unjustified intensification of repressions 

for corruption, on the other – additional priority of corruption prevention. 

The dissertation defines the socially acceptable level of corruption as a realistic 

goal and the expected result of counteracting it, according to which corruption: is not a 

mass phenomenon and has no systemic character; does not have a significant impact on 

the political, economic, legal spheres of public life; is not a functional element of 

organized crime and is not used to cover organized crime; practically absent at the highest 

political level and is uncommon in the judiciary and law enforcement agencies; 

characterized by unacceptable attitude from the majority of the population. When this 

result is achieved, the goal of anti-corruption activities is to restain to increase the level 

of corruption in the country. 

It is found that the main types of corruption that currently cause the greatest harm 

to society and are the primary objects of counteraction are: political corruption, corruption 

in the courts and law enforcement agencies, corruption in education. Political corruption 

is the main counterweight to democracy in Ukraine, its growth proportionally reduces the 

level of democracy of the state and allows large-scale abuse of power and its usurpation. 

The main (fundamental) political anti-corruption means in Ukraine is the formation 

(emergence) of political anti-corruption will at the highest level of government, as well 

as the will of the people (civil society) to actively combat anti-democratic and anti-legal 

manifestations of state power. The regularities of the increase in the level of corruption 

of public authorities due to the dominance of informal norms of conduct over the 

provisions of the law in the relations between officials and citizens and business entities, 

as well as due to the growing public demand for corrupt services have been confirmed. 

The definition of the anti-corruption mechanism in Ukraine has been improved, 

which includes: anti-corruption goals; anti-corruption facilities; anti-corruption entities; 

forms and methods of combating corruption. At the same time, the subjects of anti-

corruption should be defined as: the state (represented by public authorities, primarily 

anti-corruption); society (represented by civil society institutions, primarily non-

governmental anti-corruption organizations); citizens (in individual relations, in 

particular when performing the functions of whistleblowers). In turn, the forms of 



combating corruption are: 1) prevention of corruption, which is divided into: 

a) elimination of objective and subjective reasons for its existence (economic, political, 

socio-psychological nature); b) elimination of opportunities (conditions) for committing 

acts of corruption; 2) the fight against corruption, which in turn is divided into: 

a) detection (disclosure) of the facts of corruption and the establishment of suspects in 

their commission; b) bringing those guilty of corruption to legal responsibility. 

A three-component analytical algorithm for combating corruption is proposed, in 

which: corruption as a multifaceted illegal phenomenon is an object; anti-corruption – an 

ongoing systemic and focused process; reduction of corruption to a socially acceptable 

level (minimizing its spread and impact on public relations) – the expected result. The 

reasons for the inefficient functioning of the anti-corruption system and the lack of 

tangible end results in combating «elite» corruption have been identified. 

It is substantiated that the prevention of corruption is the titular (primary and main) 

form of combating corruption. Qualitative prevention of corruption by eliminating its 

causes, conditions and opportunities for committing acts of corruption naturally 

minimizes the need for further activities of competent entities in the field of detecting 

such acts and bringing the perpetrators to justice. Given the low probability of a 

significant reduction in the causes of corruption in the short or medium term, as well as 

the high level of latency of corruption, the main focus of criminological theory and 

practice in combating corruption should be focused on preventing corruption by 

eliminating opportunities to prevent corruption. 

Two main types of ways to prevent corruption by eliminating the possibility 

(prevention) of committing acts of corruption are identified: direct provision of physical, 

competence or organizational impossibility of committing acts of corruption; creating 

conditions for the formation of internal convictions and awareness of the potential 

corruptor of the inevitability of negative consequences for him in the event of an act of 

corruption. 

The regularity of the effectiveness of forms and methods of combating corruption 

is found out, according to which the efforts of anti-corruption actors to combat corruption 



directly proportionally affect the level of corruption, depending on the sequence of 

methods of counteraction. 

Conceptual bases for defining the model of further anti-corruption activity in 

Ukraine are formulated, proposals are made to improve certain elements of the anti-

corruption system and anti-corruption policy in Ukraine, conducting anti-corruption 

examination of draft regulations, functioning of the Unified State Register of Corrupt or 

corruption-related offences, as well as proposals to improve anti-corruption legislation in 

terms of liability for acts of corruption, defining the concept (list) of corruption crimes, 

decriminalization of some of these crimes. 

The theoretical provisions, conclusions, proposals and recommendations 

formulated in the dissertation are used and have the prospect of use in: lawmaking - to 

improve anti-corruption legislation; law enforcement practice – employees of specialized 

anti-corruption bodies and other law enforcement agencies, judges and lawyers during 

the implementation of anti-corruption legislation; research work – for further research on 

anti-corruption issues in order to increase the effectiveness of anti-corruption activities; 

educational process – when teaching and studying courses «Criminal Law of Ukraine», 

«Criminology», special courses on anti-corruption issues, as well as in the preparation of 

relevant manuals, textbooks, scientific and practical comments, etc. 

Key words: corruption, corruption act, corruption crime, causes of corruption, 

subjects of corruption offenses, corruption prevention, anti-corruption, anti-corruption 

mechanism, anti-corruption bodies, socially acceptable level of corruption. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АРМА – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

ВАКС – Вищий антикорупційний суд  

ВР – Верховна Рада України 

ДБР – Державне бюро розслідувань  

КМ – Кабінет Міністрів України 

КК – Кримінальний кодекс України  

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України  

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МЮ – Міністерство юстиції України  

НАБУ – Національне антикорупційне бюро України 

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції  

НСРД – негласні слідчі (розшукові) дії 

ОРД – оперативно-розшукова діяльність 

ОРС – оперативно-розшукова справа   

СБУ – Служба безпеки України  

ЦК – Цивільний кодекс України 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Корупція є однією з 

найгостріших проблем українського суспільства, що становить реальну загрозу для 

національної безпеки та державності України, її політичного, соціального та 

економічного розвитку, утвердження і забезпечення принципів демократії та 

верховенства права. Україну з року в рік відносять до найбільш корумпованих 

держав світу. Більшість громадян України переконані у значній корумпованості 

вітчизняної публічної влади, а до самої корупції ставляться дуже толерантно. За 

результатами періодичних оцінювань групи держав проти корупції GRECO, 

Організації економічного співробітництва і розвитку, Європейської Комісії 

констатовано неповне виконання міжнародних зобов’язань, взятих Україною в 

антикорупційній сфері.  

Процес протидії корупції в Україні супроводжується постійною зміною 

антикорупційного законодавства, неузгодженістю дій між антикорупційними та 

іншими правоохоронними органами, безсистемністю участі в антикорупційній 

діяльності інститутів громадянського суспільства. Недосконалість організаційного 

і функціонального компонентів державного механізму протидії корупції, 

незавершеність антикорупційної реформи негативно впливають на результати 

протидії корупції. Системні корупціонери вміло пристосовуються до законодавчих 

новел та нових антикорупційних органів, зарубіжні донори і партнери звітують про 

незмінні труднощі в запровадженні прозорого і чесного урядування, а українське 

суспільство вже починає сприймати боротьбу з корупцією як перманентний 

процес, що не призначений для досягнення відчутних результатів. Тож 

антикорупційна проблематика продовжує гостро стояти на порядку денному 

розвитку України, гарантування її національної безпеки, інтеграції нашої країни в 

європейські та євроатлантичні структури. Все це зумовлює нагальну потребу 

ефективно розв’язувати теоретичні та прикладні проблеми протидії корупції в 

Україні. 

Різні теоретичні та прикладні аспекти протидії корупції представлені у 

великій кількості наукових робіт, зокрема таких правознавців, як Л. І. Аркуша, 
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Л. В. Багрій-Шахматов, В. І. Борисов, А. М. Бойко, О. Ю. Бусол, В. В. Василевич, 

В. М. Гаращук, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, В. К. Грищук, Н. О. Гуторова, 

І. М. Даньшин, О. О. Дудоров, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, С. А. Задорожний, 

З. А. Загиней, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. Г. Кальман, О. О. Кваша, 

В. М. Киричко, М. Г. Колодяжний, О. М. Костенко, О. Г. Кулик, І. В. Кушнарьов, 

О. М. Лозинський, І. Є. Мезенцева, М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, А. А. 

Музика, Є. В. Невмержицький, В. О. Навроцький, Д. О. Олійник, А. В. Савченко, 

Є. Д. Скулиш, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. О. Туляков, П. Л. Фріс, 

М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, О. В. Шевченко, О. Ю. Шостко, Н. М. Ярмиш та інші. 

Їхні наукові праці є вагомим внеском в осмислення явища корупції і 

напрацювання заходів протидії їй. Водночас недостатньо фундаментальних 

досліджень проблеми корупції, які б на основі різних підходів та способів її 

розв’язання виробили системне наукове бачення підвищення ефективності 

антикорупційної діяльності з прикладною метою – мінімізації корупції в Україні до 

суспільно допустимого рівня. Потреба таких досліджень зумовлена тим, що у 

вітчизняній кримінологічній літературі надто стисло розглядається типологія 

корупційних діянь та відносин, недостатньо глибоко охарактеризовані види 

корупційних правопорушень та корупціогенні фактори, не повно розглянуто 

правозастосовну практику щодо комплексної протидії корупції. Поза належною 

увагою вчених залишились теоретичні основи кримінологічної характеристики 

особи корупціонера, особливості стратегії протидії корупції, не здійснено 

детальної характеристики загальносоціальних та спеціально-кримінологічних 

заходів запобігання корупції.  

Крім того, багато наукових робіт вже не враховують останніх змін 

антикорупційного законодавства України, наслідків безсистемного реформування 

правоохоронних органів, тенденцій поширення корупційних проявів, нинішнього 

сприйняття і ставлення громадянського суспільства та бізнесу до корупції, змін в 

економічній ситуації, державному управлінні, соціальному житті, викликаних 

серйозними прорахунками нової влади у державній політиці. Упродовж тривалого 

часу антикорупційна діяльність здійснювалась без стратегічного планування, 

зокрема без антикорупційної стратегії. 
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З урахуванням пріоритетності протидії корупції у державній політиці, але за 

відсутності помітних результатів у цій сфері діяльності, зазначене вказує на вагоме 

наукове і прикладне значення обраної теми дисертації.  

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

виконана відповідно до планів наукових досліджень кафедри кримінального права 

і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Теоретико-прикладні проблеми удосконалення кримінального 

законодавства України», «Проблеми кримінально-правової охорони особи, 

суспільства та держави» та «Теоретико-прикладні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України» (номери державної реєстрації 

0113U004175, 0116U001650, 0119U002406). Дисертаційне дослідження 

узгоджується з положеннями Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–

2017 роки», Стратегії національної безпеки України (Указ Президента України 

№ 287/2015), Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки (постанова НАПрН України від 

03 березня 2016 р.). Тема дослідження затверджена рішенням Вченої ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 38/2 від 

25 лютого 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розв’язання теоретико-прикладних проблем запобігання та протидії корупції в 

Україні, що передбачає вироблення цілісного підходу до пізнання сутності корупції 

та концептуальних засад антикорупційної діяльності на сучасному етапі розвитку 

України. 

Об’єктом дослідження є корупція в Україні як суспільно небезпечне явище. 

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні проблеми запобігання та 

протидії корупції в Україні.  

Мету дослідження конкретизовано у таких завданнях: 

– узагальнити теоретичні підходи до розуміння поняття та сутності корупції, 

дати її кримінологічне визначення; 

– визначити основні види корупції в Україні, запропонувати їхню 
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кримінологічну пріоритетність як об’єктів протидії; 

– здійснити класифікацію та аналіз корупційних діянь, удосконалити 

існуючу типологію корупційних діянь та методику нормотворчого вибору 

(визначення) виду юридичної відповідальності за корупційні діяння; 

– з’ясувати та систематизувати основні причини корупції в Україні, а також 

умови для вчинення корупційних діянь; 

– визначити та систематизувати основні наслідки корупції в Україні; 

– охарактеризувати найбільш корупціогенні сфери та виробити рекомендації 

щодо мінімізації у них корупційних проявів; 

– з’ясувати особливості системи протидії корупції в Україні, у т. ч. з погляду 

успішності імплементації міжнародно-правових стандартів протидії корупції в 

українське законодавство та правозастосовну діяльність; 

– розкрити елементи механізму антикорупційної діяльності в Україні та 

сформулювати пропозиції щодо його удосконалення;  

– визначити реалістичну мету протидії корупції в Україні, обґрунтувати 

кримінологічні критерії оцінки ефективності антикорупційних заходів; 

– провести розмежування між загальносоціальними та спеціально-

кримінологічними заходами протидії корупції та охарактеризувати їх; 

– обґрунтувати необхідність запровадження нових загальносоціальних, 

спеціально-кримінологічних та кримінально-правових заходів протидії корупції; 

– розробити теоретико-прикладні засади комплексної моделі 

кримінологічної та кримінально-правової протидії корупції в Україні, а також 

пропозиції щодо удосконалення антикорупційного законодавства і практики його 

застосування. 

Методи дослідження. Дослідження проведено з використанням 

загальнонаукових та спеціальних методів, які були обрані з урахуванням 

поставленої мети, визначених завдань, об’єкта та предмета дослідження. При 

цьому в дисертації на основі детального аналізу методології кримінологічних 

досліджень корупції в Україні обґрунтовано необхідність доктринального 

узгодження методів дослідження корупції.  



9 

  

Зокрема, за допомогою феноменологічного методу досліджено явище 

корупції, його унікальні особливості в Україні (підрозділ 1.2), причини зростання, 

укорінення та підтримання його на високому рівні поширеності і суспільної 

небезпечності (підрозділ 1.4). За допомогою історичного методу проаналізовано і 

систематизовано першопричини корупції в Україні. Цей метод допоміг також 

охарактеризувати труднощі антикорупційної діяльності в Україні, зокрема через 

тривалі традиції корупційних практик у різних сферах суспільних відносин 

(підрозділ 1.3).  

Через поєднання аналітичного та прогностичного методів виокремлено ті 

сфери діяльності держави в Україні, реформування яких необхідне для організації 

ефективної, цілісної системи протидії корупції. При цьому, акцент зроблено і на 

«зовнішніх» проблемах, які неможливо вирішити зусиллями лише національних 

суб’єктів суспільних відносин, що зумовлено реаліями української дійсності. Для 

цього за допомогою порівняльно-правового методу здійснено характеристику 

зарубіжного досвіду та сучасного стану протидії корупції в зарубіжних державах, 

насамперед – країнах західної демократії (підрозділи 1.2, 4.1, розділ 3). 

Системно-структурний метод уможливив здійснити аналіз корупції як 

системного явища, закономірностей його еволюціонування, впливу на соціум, 

архітектоніки структурних елементів, а також зв’язків і залежності між 

корупціогенними факторами. Вказаний метод також дав можливість визначити 

місце та значення органів державної влади в антикорупційній діяльності 

(підрозділи 5.1, 5.2, 5.3). З цією метою застосовувалися і методи аналізу, 

абстрагування та узагальнення. Узагальнення та абстрагування були застосовані, 

зокрема, для здійснення характеристики особи корупціонера (підрозділ 2.4). Аналіз 

і синтез застосовано для дослідження форм і проявів корупції як цілісного явища. 

Індукція та дедукція забезпечили можливість дослідження корупції через ознаки 

окремих корупційних діянь та, навпаки, – окремих корупційних діянь – на основі 

загальних ознак корупції (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Застосовувались також: аналогія 

(для дослідження етіології і феноменології близьких за природою до корупції 

явищ); моделювання (для створення інформаційно-описової моделі запобігання і 

протидії корупційним проявам); висунення та перевірка гіпотез (для формування і 
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верифікації припущень щодо головних причин виникнення і поширення корупції, 

домінуючих мотивів протиправної поведінки корупціонерів, пріоритетів 

антикорупційної діяльності) та інші наукові методи, які у взаємозв’язку сприяли 

забезпеченню об’єктивності, повноти та всебічності дослідження.  

Доктринальною основою дисертаційного дослідження є наукові праці з 

кримінології, кримінального та адміністративного права, а також філософії, 

загальної теорії права, міжнародного права, соціальної психології, політології, 

економіки. Структура, предмет та методологія дослідження визначались з 

урахуванням кримінологічних теорій вивчення та запобігання злочинності, 

розроблених, зокрема, А. М. Бойком, В. В. Голіною, Б. М. Головкіним, 

І. М. Даньшиним, В. М. Дрьоміним, А. П. Закалюком, О. М. Костенком, 

В. І. Шакуном, П. Л. Фрісом. Розкриття феномену політичної корупції та 

вироблення заходів протидії їй здійснювалось з урахуванням наукового доробку 

Є. В. Невмержицького та І. В. Кушнарьова. Кримінально-правові аспекти протидії 

корупції досліджувались з урахуванням наукових розроблень О. О. Дудорова, 

М. І. Мельника, Д. Г. Михайленка, В. О. Навроцького, А. В. Савченка, 

М. І. Хавронюка, а зв’язок корупції та організованої злочинності – наукових ідей 

О. Ю. Бусол та О. О. Кваші. 

Нормативною основою дисертації є Конституція України, міжнародно-

правові акти у сфері протидії корупції, КК України, КУпАП, Закон України «Про 

запобігання корупції», інші акти антикорупційного законодавства України. 

Емпіричну основу дослідження становлять узагальнення судової практики та 

практики органів прокуратури у справах про корупційні злочини та справах про 

адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією; систематизовані 

статистичні дані Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального 

прокурора) та МВС України щодо результатів розслідування правоохоронними 

органами кримінальних проваджень про правопорушення, пов’язані з корупцією (у 

2015–2019 рр.), статистичні дані про результати діяльності НАБУ та ВАКС, зведені 

дані анкетування 460 співробітників антикорупційних органів та інших органів 

правопорядку (НАБУ, САП, ДБР, прокуратури, Національної поліції, СБУ, ДФС), 

а також 391 громадянина України.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у дисертації 

на основі комплексного теоретичного осмислення корупції як системного явища 

конвертації публічно-владних повноважень і можливостей у неправомірну вигоду 

вироблено концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні 

кримінологічними та кримінально-правовими засобами з урахуванням 

реалістичної мети такої діяльності – мінімізації корупції до соціально допустимого 

рівня. 

У процесі дослідження одержано такі наукові результати, які мають наукову 

новизну: 

вперше: 

– визначено суспільно допустимий рівень корупції як реалістичну мету та 

очікуваний результат протидії їй, за якого корупція: не є масовим явищем і не має 

системного характеру; не здійснює істотного впливу на політичну, економічну, 

правову сфери суспільного життя; не є функціональним елементом організованої 

злочинності та не використовується для прикриття організованої злочинної 

діяльності; відсутня на найвищому політичному рівні і є малопоширеною у судовій 

системі та органах правопорядку; характеризується неприйнятним ставленням з 

боку більшості населення. При досягненні такого результату метою 

антикорупційної діяльності стає стримування підвищення рівня корупції в країні; 

– сформульовано наукове бачення загальнодержавного підходу до вирішення 

проблеми запобігання та протидії  корупції в Україні з урахуванням реалістичної 

мети такої діяльності, який включає в себе: 1) розбудову стійкості суспільства, 

держави та бізнесу до впливу корупціогенних факторів шляхом формування 

антикорупційної культури, посилення негативного ставлення до корупції, 

дотримання публічними службовцями правил етичної поведінки та вимог 

доброчесності, утвердження транспарентності в діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування, викриття фактів корупції, невідворотність 

відповідальності за корупційні правопорушення, цифровізацію адміністративних 

послуг і процедур; 2) обмеження дії та усунення причин корупції, а також 

можливостей (умов) для вчинення корупційних діянь; 3) зміну репресивного 

підходу на превентивний у сфері протидії корупції; 4) консолідацію зусиль 
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держави, бізнесу, міжнародних організацій і громадянського суспільства у сфері 

запобігання та протидії корупції;  

– запропоновано методику нормотворчого вибору (визначення) виду 

юридичної відповідальності за корупційні діяння, виходячи насамперед з 

потенційної ефективності конкретного виду юридичної відповідальності як засобу 

запобігання вчиненню таких діянь у майбутньому. Аргументовано, що за певних 

обставин, посилення репресивної складової протидії корупції в Україні може мати 

зворотній ефект; 

– у цілях кримінологічного дослідження особи корупціонера запропоновано 

відносити до «корупціонерів» не тільки осіб, які визнані судом винними у вчиненні 

корупційних правопорушень, але й тих, хто вчинив такі правопорушення, проте не 

був виявлений або в силу певних причин (сплив строків давності тощо) не був 

притягнутий до передбаченої законом відповідальності. Зважаючи на важливість 

дослідження особливостей внутрішньої мотивації осіб, які потенційно схильні 

(мають сформовану психологічну установку) до вчинення корупційних діянь, з 

кримінологічною метою пропонується виділяти таку категорію осіб як 

«потенційний корупціонер»; 

– доведено, що переважаючий у кримінології поділ корупції на корупцію у 

публічній та приватній сфері є недостатнім через неохопленість цим підходом 

можливої корупції в діяльності громадських організацій. Відтак, з конкретною 

кримінологічною метою (врахування усіх проявів корупції для ефективної протидії 

їй) запропоновано виділення третього виду корупції за цим критерієм – корупції у 

громадському секторі; 

– встановлено пропорційну взаємозалежність між рівнем корумпованості 

публічної влади та демократичності держави, між політичною корупцією та 

масштабним зловживанням публічною владою. Політична корупція, в основі якої 

лежить протиправне набуття та/чи утримання влади або розширення владного 

впливу, охарактеризована як основна противага та загроза демократії, яка неминуче 

веде до узурпації влади; 

– обґрунтовано висновок, що виявленню існуючих корупційних схем та їхніх 

учасників суттєво перешкоджають недоліки законодавчого регулювання та 
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правозастосовчої практики, які призводять до неналежного оперативного 

супроводу досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. 

Визнано за доцільне проведення заходів оперативно-розшукової діяльності й після 

встановлення особи, яка вчинила корупційне кримінальне правопорушення, та/чи 

факту такого правопорушення, що неможливо замінити виконанням оперативними 

підрозділами доручень слідчих відповідно до вимог кримінального процесуального 

законодавства; 

удосконалено: 

– кримінологічне визначення поняття корупції в Україні, під якою слід 

розуміти комплексне, укорінене, масове, системне суспільно небезпечне явище, 

зумовлене політичними, економічними, соціально-психологічними та іншими 

чинниками, що полягає у протиправному використанні публічно-владних 

повноважень та можливостей для задоволення приватних інтересів, а також у 

спонуканні до такого використання чи сприяння йому. Обґрунтовано, що корупція 

має дві основні складові частини: незмінну сутнісну частину, яка полягає в 

антисоціальній (антиправовій) природі корупції, та динамічну частину, що 

змінюється залежно від суспільного розвитку, законодавчого регулювання, інших 

соціально-політичних обставин та має субсидіарний (додатковий) характер; 

– наукові позиції щодо закономірностей зростання рівня корумпованості 

органів публічної влади, зокрема внаслідок домінування неформальних норм 

поведінки над приписами законодавства у відносинах між службовими особами і 

громадянами та суб’єктами господарювання, а також унаслідок зростання попиту 

на корупційні послуги;  

– розуміння поняття «інтерес юридичної особи», який носить проміжний 

характер, оскільки кінцевим протиправним вигодонабувачем у результаті 

корупційного діяння завжди є фізична особа, у той чи інший спосіб пов’язана з 

юридичною особою. З метою підвищення ефективності протидії корупційним 

діянням, які вчинюються з використанням юридичних осіб, застосування 

кримінально-правових заходів за корупційні кримінальні правопорушення слід 

розосередити між юридичними особами та їхніми засновниками (керівниками) – 

фізичними особами (корупціонерами); 
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– визначення механізму протидії корупції в Україні, який включає: 1) цілі 

протидії корупції; 2) об’єкти протидії корупції; 3) суб’єкти протидії корупції; 

4) форми та способи протидії корупції. При цьому суб’єктами протидії корупції 

слід визначати: а) державу (в особі органів публічної влади, передусім – 

антикорупційних); б) суспільство (в особі інститутів громадянського суспільства, 

передусім – неурядових антикорупційних організацій); в) громадян (в 

індивідуальних відносинах, зокрема при виконанні функцій викривачів). 

Відповідно формами протидії корупції є: 1) запобігання корупції, що поділяється 

на: а) усунення об’єктивних та суб’єктивних причин її існування (економічного, 

політичного, соціально-психологічного характеру); б) усунення умов (ускладнення 

можливостей) вчинення корупційних діянь; 2) боротьба з корупцією, що також 

поділяється на: а) виявлення (розкриття) фактів вчинення корупційних діянь та 

встановлення підозрюваних у їхньому вчиненні; б) притягнення винних у вчиненні 

корупційних діянь до юридичної відповідальності. Методи протидії корупції 

мають визначатися в межах кожної форми протидії з врахуванням виду корупції, її 

конкретного прояву, що підлягає протидії, особливостей суб’єктів корупційних 

діянь тощо; 

– науковий погляд на масову корупцію, спричинену особливостями масової 

свідомості (суспільної моралі), яка, зі свого боку, зумовлена інституційною 

слабкістю держави та неефективністю національної правової системи. При цьому 

масовість, як ознаку корупції, охарактеризовано не як математичний показник, 

лінійний наслідок чи механічну суму великої кількості корупційних діянь. Вона 

має розглядатися як один з основних та перманентних криміногенних факторів 

через призму широкого набору взаємозв’язків різного роду та рівня, які створюють 

сприятливі умови для укорінення корупції в Україні, посилюють прагнення 

потенційних правопорушників до незаконної, але виправданої для них поведінки; 

– підходи щодо порядку проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів. Запропоновано запровадити у кримінологічний обіг 

термін «антикорупційна якість закону», яка полягає у тому, що закон, зокрема: має 

бути максимально чітким у визначенні меж повноважень органу публічної влади з 

метою уникнення можливостей надмірної дискреції посадової особи; повинен 
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чітко визначати межі антикорупційних заборон та їхню суть; має бути чітким і 

однозначним у визначенні ознак корупційного правопорушення; не повинен 

містити положень, які нормативно уможливлюють корупційну поведінку; 

набули подальшого розвитку: 

– рекомендації щодо стратегічних напрямів протидії корупції – з 

урахуванням низької імовірності суттєвого зменшення причин вітчизняної 

корупції в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, а також через 

низький рівень потенційного викриття корупційних діянь, основна увага 

кримінологічної теорії та практики у сфері протидії корупції в Україні має бути 

зосереджена на запобіганні корупції шляхом усунення (ускладнення) можливостей 

(умов) для вчинення корупційних діянь; 

– пропозиції щодо необхідності декриміналізації декларування недостовірної 

інформації (ст. 366-1 КК України) з підстав відсутності достатніх для його 

криміналізації характеру і ступеня небезпечності, а також з урахуванням існування 

адміністративної та дисціплінарної відповідальності за таке діяння та зменшення 

кількості порушень такого характеру; 

– положення щодо розуміння сутності корупції та протидії їй. Запропоновано 

трискладовий аналітичний алгоритм, в якому: корупція як багатоаспектне 

протиправне явище – об’єкт; протидія корупції – триваючий системний та 

цілеспрямований процес; зменшення корупції до суспільно допустимого рівня 

(максимально можлива мінімізація її поширення та впливу на суспільні відносини) 

– очікуваний результат. Визначено причини неефективного функціонування 

системи антикорупційних органів та відсутності відчутних кінцевих результатів 

протидії «елітній» корупції; 

– позиція щодо неприйнятності інституційного (функціонального) підходу до 

розуміння корупції в Україні, заперечення його застосовності в кримінологічних 

дослідженнях, окрім випадків констатації фактичних даних стану корупції; 

– пропозиції щодо термінологічного удосконалення нормативного 

позначення корупційних діянь. Обґрунтовано, що, з одного боку, потребують 

більш чіткого розмежування законодавчі поняття «корупційне кримінальне 

правопорушення», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язані з 
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корупцією», з іншого – потребують уніфікації змістовні наповнення понять 

«корупційне правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність», 

«корупційне кримінальне правопорушення» та «корупційний злочин»; 

– рекомендації щодо виправлення ситуації, за якої законодавчо визначений 

перелік корупційних кримінальних правопорушень (ст. 45 КК України) є неповним 

та недостатньо обґрунтованим, а також передбачає існування поза таким переліком 

правопорушень, що місять ознаки корупції (по суті, є корупційними), але 

нормативно такими не вважаються. Обґрунтовано, що пріоритетним варіантом 

розв’язання цієї проблеми є відмова від законодавчого визначення поняття 

«корупційне кримінальне правопорушення» та переліку таких правопорушень – це 

відповідало б загальним принципам кримінального закону та було б правильним з 

позиції ієрархії соціальних цінностей, які ним охороняються; 

– пропозиції щодо удосконалення антикорупційного законодавства в частині 

відповідальності за корупційні діяння. Запропоновано на законодавчому рівні 

виправити ситуацію, за якої кримінальна відповідальність як засіб протидії 

корупції передбачена не лише за вчинення корупційних кримінальних 

правопорушень, але й за вчинення: 1) кримінальних правопорушень, що 

нормативно не визначені корупційними, проте містять ознаки корупції; 

2) кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Така ж пропозиція 

стосується адміністративної відповідальності, яка передбачена не лише за 

вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, але й за вчинення 

адміністративних правопорушень, що містять ознаки корупції, проте нормативно 

не визначені як пов’язані з корупцією. Запропоновано перелік видів юридичної 

відповідальності, яка настає за вчинення корупційного правопорушення, у Законі 

України «Про запобігання корупції» доповнити конституційно-правовою 

відповідальністю; 

– рекомендації щодо удосконалення функціонування Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 

зокрема в частині нормативного закріплення підстав виключення осіб з цього 

Реєстру. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
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дослідження використані та мають перспективу використання:  

у правотворчій діяльності – для вдосконалення антикорупційного 

законодавства України (акти впровадження Комітету Верховної Ради України з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 28 травня 

2015 р. № 04-16/12-1285 та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання 

і протидії корупції від 15 березня 2019 р.);  

правозастосовній практиці – працівниками спеціалізованих антикорупційних 

органів та інших органів правопорядку, суддями та адвокатами під час реалізації 

норм антикорупційного законодавства (довідки про впровадження Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 29 липня 2020 р. № 21-03/36420/20 та 

Конституційного Суду України від 13 березня 2020 р. № 001-018-16/885);  

у науково-дослідній роботі – для подальших наукових досліджень проблем 

протидії корупції з метою підвищення ефективності антикорупційної діяльності в 

Україні (акт впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС 

України від 07 серпня 2020 р.);  

навчальному процесі – під час викладання та вивчення курсів «Кримінальне 

право України», «Кримінологія», спеціальних курсів з антикорупційної 

проблематики, а також при підготовці відповідних посібників, підручників, 

науково-практичних коментарів тощо (акт впровадження Львівського 

національного університету імені Івана Франка від 16 вересня 2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження, 

висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, оприлюднені, 

зокрема, на: VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Стан 

дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» 

(м. Київ, 24 грудня 2015 р.); Науково-практичній конференції «Кримінологічна 

теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 

26 березня 2015 р.); І Львівському форумі кримінальної юстиції «Кримінальна 

юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи» 

(м. Львів, 18–19 вересня 2015 р.); Круглому столі «Актуальні проблеми 

застосування кримінального законодавства» (м. Київ, 05 листопада 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Корупція як загроза національній 
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безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо» (м. Київ, 29 листопада 

2016 р.); III Міжнародній конференції «Повернення украдених активів 

корумпованої політичної еліти України: арешт; конфіскація; управління» (м. Київ, 

15–16 грудня 2016 р.); Онлайн-семінарі «Конституційне судочинство: нові 

можливості та особливості їх реалізації» (м. Київ, 19 червня 2020 р.); 

VI Львівському форумі кримінальної юстиції «Українська модель кримінальної 

юстиції: блукаючи задзеркаллям» (м. Львів, 17–18 вересня 2020 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного 

дослідження викладені у 30 наукових працях: 1 одноосібній (індивідуальній) 

монографії, 1 колективній монографії, 23 статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України та виданнях інших держав, 4 доповідях у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій та 1 навчальному посібнику.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, п’яти розділів, які поділяються на 21 підрозділ, висновків, 

списку використаних джерел (509 найменувань) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 467 сторінок, список використаних джерел – на 58 сторінках, 

додатки – на 39 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

КОРУПЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ: 

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Сучасний стан та методологія кримінологічного дослідження 

корупції в Україні 

 

Сучасний стан кримінологічного дослідження корупції в Україні. Протидії 

корупції в Україні присвячено велику кількість наукових праць, у т. ч. науковців, 

які зазначені у вступній частині цієї роботи. 

Серед них і докторські дисертації, предметом яких стали, зокрема, 

кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції (М. І. Мельник, 

Д. Г. Михайленко), адміністративно-правовий механізм протидії корупції в 

органах внутрішніх справ (С. М. Алфьоров), протидія корупційній злочинності в 

Україні в контексті сучасної антикорупційної стратегії (О. Ю. Бусол), корупція як 

соціально-політичний феномен і неформальний руйнівний політичний інститут 

(Є. В. Невмержицький, І. В. Кушнарьов), формування та реалізація національної 

антикорупційної політики (А. М. Новак). 

Питання кримінальної відповідальності за корупцію ґрунтовно опрацьовано 

В. М. Киричком [125]. Актуальним проблемам боротьби з корупцією присвятили 

своє монографічне дослідження В. М. Гаращук та А. О. Мутахаєв [48]. 

Кримінологічні та кримінально правові аспекти протидії корупційній злочинності 

висвітлені у монографії І. Є. Мезенцевої [185]. На монографічному рівні 

І. В. Басанцовим та О. О. Зубаревою було досліджено позитивний досвід протидії 

корупції зарубіжних країн з творчим його трансформуванням у суспільне буття 

України [19]. Загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-правові 

основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні проаналізовані у 

колективній монографії О. О. Дудорова, Т. О. Коломоєць, С. М. Кушніра, 

О. Л. Макаренкова [86]. Основні положення державної антикорупційної політики, 

соціально-правова характеристика корупції та механізм запобігання їй розкрито у 
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підручнику за загальною редакцією Б. М. Головкіна [509]. 

В останні роки в Україні проведено велику кількість наукових та науково-

практичних заходів з проблем протидії корупції, на яких своє бачення шляхів і 

засобів розв’язання цих проблем висловили фахівці різних галузей науки і 

практичні працівники органів правопорядку [158]. 

Зазначені праці є вагомим внеском у теоретичне осмислення корупції та 

вироблення системи протидії їй. Але, незважаючи на це, вказану тему навряд чи 

можна вважати вичерпаною, адже в сучасній українській кримінології: надто 

стисло розглядається типологія корупційних діянь та відносин, не достатньо 

глибоко характеризуються види корупційних правопорушень, фактори корупції та 

правозастосовна практику щодо комплексної протидії корупції. Поза належною 

увагою вчених залишились теоретичні основи кримінологічної характеристики 

особи корупціонера в Україні, особливості стратегії протидії корупції, не 

проведено детальної характеристики загально-соціальних та спеціально-

кримінологічних заходів запобігання корупції.  

Крім того, багато наукових робіт вже не враховують останньої модифікації 

антикорупційного законодавства України, соціальних та політичних змін, які 

відбулися в житті держави і суспільства, змін у самій структурі корупції. Та й у 

процесі правозастосовної діяльності виявились недоліки законодавства щодо 

запобігання корупції та відповідальності за корупційні діяння. Правова, судова та 

інші комплексні реформи проходять шлях впровадження істотно довший та 

складніший, ніж передбачалось і було задекларовано.  

Усе це спонукало автора дисертації до системного дослідження теоретико-

прикладних проблем корупції, основні результати якого знайшли своє 

відображення в авторській монографії [395].  

Слід зазначити, що в державах західної демократії, де корупція природньо не 

становить настільки серйозних загроз державності як в Україні, значно більшу 

увагу науковці приділяють іншим темам протидії злочинності. Але, тим не менше, 

цікавим і цінним науковим матеріалом для дослідження проблем протидії корупції 

можна вважати праці таких зарубіжних учених, як: Ф. Зімрінг, Д. Джонсон, 
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Т. Тайлер, Д. Трейсман, Д. Стокмер, С. Роуз-Акерман, Р. Нейлд, Т. Перссон, 

Н. Лефф, К. Каленборн, К. Лессман, Г. Беккер, К. Аббінк та інші. 

Складність дослідження корупції спричиняє й той факт, що її соціальна 

патологія, як відзначає М. Хавронюк, – явище, яке не має однозначного вирішення. 

Цей феномен не залежить від форми урядування чи демократичності або 

недемократичності політичного режиму. З одного боку, скільки існує 

інституціоналізована влада, стільки й існує таке явище як корупція, і стільки ж 

існує прагнення людства до світу без корупції і зловживань. Корупційні практики 

швидко опановують новий інструментарій, нові схеми і можливості, що дає 

технічний і соціальний прогрес [219, с. 23]. 

Відтак, в окремих випадках видаються виправданими спроби вчених уникати 

надмірної «юридизації» досліджень корупції з метою підвищити результативність 

їхньої наукової роботи. Проте, з іншої сторони, трапляються випадки перетворення 

дослідження на «вільне філософствування», ґрунтоване зазвичай на суб’єктивних 

оцінках і емоційних враженнях від навколишніх подій. Як відомо, кримінологія за 

своєю природою є наукою комплексною, вона охоплює і юридичні, і соціологічні, 

і психологічні теоретичні положення. Але соціолого-емпіричний матеріал 

описується, аналізується з позицій права. Переносячи в царину права соціологічні 

та психологічні знання, кримінологія розширює свої можливості у сфері вивчення 

системи злочинності й проблем запобігання їй [71, с. 11]. Проте вчені інколи 

дозволяють собі надто багато «ліричних відступів» чи «термінологічних 

надмірностей», не завжди зберігаючи наукову виваженість при дослідженні 

корупції [18]. 

Критикуючи «слідування тенденціям, коли наукова стилістика й дискурс 

кримінології дедалі більше набувають рис non-fiction» [236, с. 22], Ю. Орлов 

оригінально звертає увагу на прагнення окремих дослідників «відобразити у 

власних гносеологічних реакціях високошвидкісну мінливість предметно-

діяльнісного компоненту злочинності, смислових засновків відтворення 

соціальних інститутів і їх проекції на площину мотиваційних процесів, що 
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результують і детермінують індивідуально-колективні мережеві, віртуалізовано-

онтологічні структури перманентно нової (оновлюваної) якості...» [236, с. 22].  

Проте, варто відзначити, що навіть попри необхідність послуговування 

інтегральним підходом до аналізу антикорупційної тематики, прагнення охопити 

якомога ширше коло аспектів проблеми корупції, більшість фахових науковців усе 

ж залишаються в чітких межах юридичної науки загалом та кримінології зокрема. 

Це забезпечує науковість здійснених досліджень і сприяє їхньому сталому 

продовженню, розвитку та удосконаленню. Але зазначене не спростовує і того 

факту, що в сучасних наукових джерелах існує надмірне багатоманіття підходів до 

розуміння сутності корупції, що ускладнює практичний вибір способів і засобів 

протидії їй. Вирішення зазначеної проблеми можливе лише в разі доктринального 

узгодження методології дослідження корупції, оптимального застосування 

кожного з дослідницьких методів, розширення «традиційного» предмета 

дослідження корупції, відмови від інституційного підходу при її дослідженні та 

вжиття інших науково-дослідних заходів, про які йтиметься нижче. 

Необхідність доктринального узгодження методології дослідження 

корупції. Сьогодні, в умовах переоцінки підходів до розуміння природи права в 

Україні, особливого значення набуває питання методології юридичних наук. Тому 

закономірно, що і для кримінології ефективне застосування відповідного 

методологічного інструментарію є одним із найважливіших доктринальних 

завдань. Адже в наукових роботах на кримінологічну тематику, навіть частіше ніж 

в інших галузевих науках, помітна методологічна непослідовність та 

неузгодженість щодо сутності концептуальних дослідницьких методів та 

відмінностей між ними.  

Як зазначив А. Закалюк, будь-яка невизначеність стосовно власних методів 

пізнання кримінологічних проблем, яка справді існує, пояснюється не відсутністю 

таких методів, а їх неповною, недостатньою спрацьованістю, насамперед на 

теоретичному рівні, на удосконалення якої повинна спрямовуватися увага сучасної 

української кримінології [97, с. 110].  
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Викладене дає підстави погодитися з висновком, що світогляд та 

світорозуміння є найважливішими компонентами методології, а окремі 

дослідницькі методи виступають її підвалинами. Водночас, аналізуючи підходи 

більшості вітчизняних учених, можна зробити висновок про однозначне 

превалювання матеріалістичної діалектики в дослідженні кримінологічних питань, 

що не є обґрунтованим, зважаючи на існування значно ширшого кола 

концептуальних підходів, на яких засновуються методи правових досліджень [97, 

с. 90]. 

Керімов Д. теж зазначає, що методологія права – це загальнонауковий 

феномен, який поєднує всю сукупність принципів, засобів та методів пізнання, 

зокрема світогляд, філософські методи, загально- та спеціально наукові поняття і 

методи, які є продуктом усіх суспільних наук, у тому числі, і комплексу юридичних 

наук, що застосовуються в процесі пізнання специфіки правової дійсності, її 

практичного перетворення. Варто погодитись з позицією вченого, згідно з якою 

методологія є універсальною, а не локальною наукою [122, с. 52]. П. Рабінович 

методологію юридичної науки розглядає як: а) систему підходів і методів, способів 

і засобів наукового дослідження, а також б) вчення (теорію) про їхнє використання 

при вивченні державно-правових явищ [312, с. 215].  

Отже, сукупність дослідницьких методів, придатних до застосування в 

кримінологічному дослідженні проблеми корупції, традиційно розглядається як 

система з трьох рівнів: загальнонаукових методів, методів інших наук та власне 

методів кримінології. Проте, варто зазначити, що надто формалізоване ставлення 

до методології наукового дослідження безперечно вичерпує себе в новітніх умовах 

розвитку кримінології, вимагаючи від науковців більш комплексних та творчих 

підходів до роботи, які неможливо «втиснути» в рамки «закостенілих» стандартів 

чи алгоритмів. Позначена проблема ще більше проявляється у випадку здійснення 

досліджень корупції, що зумовлено численними факторами, зокрема 

комплексністю цього явища, його багатоаспектністю і множинністю проявів.  

Тому в цьому випадку найбільш придатним до застосування є підхід Карла 

Поппера, який виводив питання методології наукового дослідження на найбільш 
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загальний рівень, вказуючи на необхідність пошуку: «методу кожної раціональної 

дискусії». «Метод, який я маю на увазі, – казав К. Поппер, – полягає в чіткому та 

зрозумілому формулюванні проблеми, що обговорюється, і в критичному 

дослідженні її різноманітних вирішень» [261, с. 10]. 

Звичайно, зазначене зовсім не означає того, що не потрібно послуговуватися 

перевіреними науковими методами. Такий підхід не може бути виправданий 

жодними посиланнями на наміри уникнути надмірної формалізації дослідження. 

Водночас це повинно виключати застосовування методів дослідження «про 

людське око», без концентрованої орієнтації на предмет і мету його аналізу.  

Тож слідуючи вищевказаному «методу Поппера», потрібно насамперед 

коротко (і просто) сформулювати первинну проблему, яка полягає у тому, що в 

Україні існує неприйнятно (небезпечно) високий рівень корупції. Очевидно, що для 

критичного дослідження як самої проблеми, так і варіантів її вирішення, 

необхідним є з’ясування причин її виникнення. Але вже на цьому етапі 

дослідження можна впевнено зробити висновок, що однією з цих причин є низька 

результативність багатьох кримінологічних досліджень корупції, їх недостатня 

теоретична, а найголовніше – прикладна цінність. Це відповідно зумовлює 

відсутність належного розуміння явища корупції та, як наслідок, призводить до 

відсутності дієвої концепції практичної протидії їй в Україні.  

Тому для визначення методології дослідження корупції треба почати від 

узгодження мети і завдань самого дослідження. Як уже зазначалося, метою цього 

дослідження є пошук і визначення нових засобів впливу на зменшення корупції в 

Україні до суспільно прийнятного рівня, підвищення ефективності та дієвості 

протидії їй. Водночас, проміжні (безпосередні) завдання, які необхідно виконати 

для досягнення вказаної мети, полягають у: а) з’ясуванні сутності поняття і явища 

корупції в Україні; б) визначенні сфер, що сукупно становлять об’єкт 

антикорупційної протидії; в) з’ясуванні сутності поняття протидії корупції в 

Україні, її основних складових: запобігання корупції і боротьби з корупцією; 

г) визначенні системи суб’єктів, а також найбільш ефективних засобів та способів 

протидії корупції в Україні.  
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Першочерговим з цих завдань є визначення сутності та поняття корупції. 

Адже неможливо заперечувати позицію П. Рабіновича, що саме предмет 

дослідження «веде» за собою дослідницький метод, визначає межі його 

застосовуваності, придатності; необхідності установлення єдиної істини, 

вірогідність якої можна довести й перевірити за допомогою певного об’єктивного 

критерію (із застереженням щодо відносності можливості існування «єдиної 

істини»); неодмінним показником прийнятності, евристичності певного 

концептуального підходу та дослідницького методу є їхня спроможність 

наближувати, призводити до розкриття соціальної сутності явища, що вивчається, 

а не до її приховування [311]. 

Водночас невірно обрана методологія не дає змоги коректно визначити зміст 

та межі поняття корупції, що утворює змістовно-методологічне «замкнене коло» і 

перешкоджає динамічному аналізу найбільш складної та неочевидної 

(анти)корупційної проблематики. Така методологія, очевидно, сформована в 

Україні під тиском усталеного (можна сказати – догматичного) підходу, що 

предметом кримінології є виключно злочинність, а завданням – протидія саме 

(виключно) злочинності. Але такий підхід завідомо звужує предмет досліджень, 

хибно впливаючи на вибір конкретних методологічних прийомів і засобів, про що 

і йтиметься далі. 

Необхідність розширення «традиційного» предмета дослідження корупції. 

Незважаючи на певну розбіжність у підходах до проблеми злочинності, 

кримінологів єднає три чинники: уявлення про кримінологію як позитивну 

емпіричну науку, основним завданням якої є отримання достовірних знань про 

злочинність, особу злочинця, причини й умови вчинення злочинів; прагнення 

адекватно оцінити, описати і пояснити ці феномени; забезпечення політиків 

ефективною стратегією впливу на злочинність, винахід фундаментальних 

принципів успіху у протидії злочинності, вирішення проблеми декриміналізації 

суспільства [160, с.14]. Відтак, багатогранність явища корупції створює значні 

труднощі для його комплексного кримінологічного аналізу. Використання 
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формально юридичних методів недостатньо, враховуючи багатоаспектність явища, 

його роль у функціонуванні держави та впливу на суспільство [384, с. 144–149].  

Звичайно, формулюючи дефініцію корупції, необхідно враховувати, що 

кримінологія – це насамперед комплексна наука про злочинність, її зміст та форми 

прояву, детермінанти, стан, структуру та динаміку, особу злочинця та особу жертви 

злочину, а також засоби протидії злочинності. Як зазначає В. Шакун, 

«кримінологія досліджує питання правового, соціально-економічного, 

управлінського забезпечення запобігання злочинам, розробляє критерії і показники 

результативності попереджувальної діяльності» [421, с. 352]. Виходячи з цього, 

М. Мельник вважає, що предметом кримінологічного дослідження корупції має 

виступати власне корупційна злочинність, як «відносно масове соціально-правове 

явище, яке включає всю сукупність корупційних злочинів та осіб, які їх 

вчинили» [190, с. 137]. Також, корупційну злочинність не можна розглядати 

окремо від корупції як явища та окремо від інших правових галузей науки, які її 

вивчають. Тож, досліджуючи корупційну злочинність, неможливо не зупинитися 

на корупції в усіх її проявах, які не входять до предмета розгляду кримінології, 

однак доповнюють та збагачують кримінологічні розвідки в цьому напрямі [28, 

с. 31]. 

Запобігання корупційній злочинності, на думку О. Шевченка, 

співвідноситься як ціле і частина, а тому остання розуміється ним як окремий 

напрям протидії корупції з усунення та нейтралізації детермінант корупційної 

злочинності за допомогою комплексу спеціальних засобів впливу на суспільні 

відносини з метою їхнього приведення у відповідність до чинного законодавства.. 

За І. Богатирьовим, корупція є основною ознакою організованої злочинності [21, 

с. 106]. Як зазначає О. Кваша, «корупція і організована злочинність мають 

соціальну сутність, яка проявляється в тому, що обидва ці явища: мають соціальну 

обумовленість і свою ціну, яку платить суспільство в результаті корупційної та 

організованої злочинної діяльності; здійснюють істотний вплив на всі соціальні 

процеси; мають власні історичні джерела; набули глобального характеру; мають 

економічні, політичні, правові, психологічні і моральні чинники; мають 
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властивість пристосовуватись до соціальних реалій і здатність до самовідтворення 

та уникнення соціального контролю і кримінального переслідування» [118, с. 338]. 

Відповідно у тісному взаємозв’язку перебувають такі поняття як корупція (в 

найширшому значенні), корупційна злочинність (як її елемент) та організована 

злочинність (що не здатна існувати без першої і другої). 

У літературі висловлено думку, що при дослідженні корупційної злочинності 

кримінологи не завжди приділяють увагу вивченню суспільства, процесів, явищ, 

які відбуваються в ньому, а концентрують свої зусилля переважно на кримінально-

правових аспектах проблеми [28, с. 9]. Наприклад, основу кримінологічної 

характеристики корупційної злочинності (як і корупції загалом) становить аналіз її 

кількісно-якісних показників. Кількісно-якісне вимірювання злочинності 

традиційно здійснюється шляхом виявлення таких основних статистичних 

показників, як рівень злочинності, коефіцієнти злочинності, структура 

злочинності, динаміка злочинності, географія злочинності, латентність, «ціна» 

тощо. Отже, саме кількісно-якісний аналіз того чи іншого виду злочинності дає 

змогу отримати необхідне уявлення про стан, ступінь розповсюдженості та 

просторово-часові параметри досліджуваного явища [134, с. 153]. 

Справа в тім, що перелік діянь, які визнаються злочинами й у сумі утворюють 

сукупність злочинів, учинених у певній країні, визначається лише кримінальним 

законодавством. Більшість кримінологів дотримуються принципу, згідно з яким 

немає злочину без вказівки про це в законі. Про таку ознаку злочинності, стверджує 

зокрема Н. Кузнецова [161]. Однак явище корупції є настільки широким та містким 

за своєю суттю, що кримінологічний аналіз його лише в межах, визначених 

кримінальним законом, було б неповним. Тому варто погодитися з О. Куликом, що 

до предмета кримінології мають входити і випадки вчинення діянь, які мають 

значний рівень суспільної небезпечності, але не передбачені кримінальним 

законодавством [164, с. 129]. 

Незважаючи на «позиціонування» кримінології як комплексної науки про 

злочинність, її зміст та форми прояву, детермінанти, стан, структуру та динаміку, 

особу злочинця та особу жертви злочину, а також засоби протидії злочинності, 
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предметом кримінологічного дослідження корупції не може виступати лише 

корупційна злочинність. Адже корупція є надто складним явищем, що виходить 

далеко за межі власне корупційної злочинності і включає в себе багато видів 

корупційних діянь некримінального характеру, а також розглядається як 

загальнонаціональний та міжнародний феномен.  

Більше того, як вважають О. М. Джужа та Ю. Ф. Іванов, профілактика 

злочинів теж має не лише правову, але й (можливо, передусім) соціальну основу, а 

детермінанти злочинності, особа злочинця пов’язані з дефектами правосвідомості, 

психології тощо. Водночас вивчення злочинності як соціального явища, особи 

злочинця та засобів протидії злочинності не обмежується лише знайомством із 

правовими характеристиками. Аналіз цих проблем лежить у сфері предмета 

соціології. Уже тільки через це низка науковців прямо визначають кримінологію як 

не суто правову, а соціолого-правову науку [71, с. 11].  

Крім того, низка корупційних правопорушень, які наразі не визнані законом 

як злочини, у майбутньому можуть бути криміналізованими, і навпаки – певні види 

корупційних злочинів можуть бути декриміналізованими. Відтак, сучасна 

кримінологія має працювати на випередження, здійснюючи сутнісний аналіз усіх 

діянь, які містять корупційні ознаки, корупціогенні компоненти чи у будь-який 

інший спосіб мають значення для протидії корупції в Україні. Кримінологія не 

може бути «намертво прив’язана» до кримінального закону, який, до того ж, 

постійно змінюється не завжди послідовним і виваженим законодавцем. 

З огляду на це М. Панов та С. Панова зазначають, що «обсяг і межі вивчення 

"міждисциплінарних" понять у кримінології та кримінальному праві, а також 

значення висновків кожної з них для суміжних галузей знання є далеко не 

однаковими. Обумовлено це тим, що всі науки кримінального циклу, зокрема 

кримінологія та кримінальне право, перебуваючи в тісному взаємозв’язку, 

водночас різним чином співвідносяться між собою» [242, с. 63]. 

Звичайно більшість характеристик корупційної злочинності відповідають 

характеристикам інших корупційних правопорушень та становлять, переважно, 

аналогічну аналітичну цінність. Приміром, латентність є характерною ознакою як 
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корупційної злочинності, так і корупції загалом. Латентність корупційної 

злочинності, як і корупції загалом, ускладнює надання відповідної кримінологічної 

характеристики. Зокрема, за оцінками вчених, у поле зору правоохоронних органів 

потрапляє не більше 1–5 % злочинів корупційної спрямованості. Решта є 

латентними, а винні залишаються безкарними та продовжують злочинну 

діяльність [134, с. 153]. Але відмінностей між корупційними злочинами та іншими 

корупційними правопорушеннями все ж досить багато, а це, без сумніву, потребує 

урахування при визначенні методології їх дослідження. 

Загальнонаукові методи – основна частина методології дослідження 

корупції. Як відомо, загальнонаукові методи забезпечують універсальні стандарти 

об’єктивності і логічної послідовності процесу будь-якого дослідження, 

інтерпретації та подальшої реалізації його результатів. Ґрунтуючись на 

вищевказаних принципах дослідження, у процесі роботи активно застосовувались 

діалектичний, феноменологічний, синергетичний та інші загальнонаукові методи, 

придатні для послідовного пізнання сутності корупції та протидії їй.  

Зокрема, за допомогою феноменологічного методу досліджували явище 

корупції, його унікальні особливості в Україні, причини зростання, укорінення та 

підтримання його на високому рівні поширеності і суспільної небезпечності. 

Засобами і прийомами історичного методу вдалося дослідити першопричини 

корупції в Україні, здійснити їх системну характеристику. Цей метод допоміг 

також охарактеризувати труднощі антикорупційної діяльності в Україні, зокрема 

через тривалу традицію корупційних практик у різних сферах суспільних відносин.  

Через поєднання аналітичного та прогностичного методів зроблено спробу 

виокремити ті сфери діяльності держави в Україні, реформування яких необхідне 

для організації ефективної, цілісної системи протидії корупції. При цьому, акцент 

зроблено і на «зовнішніх» проблемах, які неможливо вирішити зусиллями лише 

національних суб’єктів суспільних відносин, що продиктовано реаліями 

української дійсності. Для цього за допомогою порівняльно-правового методу 

здійснено характеристику зарубіжного досвіду та сучасного стану протидії 

корупції в зарубіжних державах, насамперед – країнах західної демократії. 
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Системно-структурний метод (виявлення елементів досліджуваного об’єкта 

у такій структурній формі, що забезпечує його цілісність та сталість через системне 

бачення) дав змогу здійснити аналіз корупції як системного явища, закономірності 

його еволюціонування, вплив на соціум та характер взаємозв’язків з 

детермінуючими факторами. Системно-структурний метод уможливив визначити і 

місце та значення органів державної влади в антикорупційній діяльності.  

З цією метою застосовувалися і методи аналізу, абстрагування та 

узагальнення. Узагальнення (формулювання загальної характеристики та 

тенденцій розвитку корупції) та абстрагування (мисленнєве виокремлення певних 

параметрів об’єкта) були застосовані, зокрема, для характеристик особи 

корупціонера, їхнього дослідження без врахування несуттєвих ознак тощо. 

Синтез (дослідження шляхом об’єднання елементів, характеристик та 

параметрів об’єкта в єдину одиницю вищого порядку – сукупність) та аналіз 

(розподіл цілісного об’єкта на окремі елементи, що може мати місце як в уяві, так 

і на практиці) – застосовано для дослідження корупції як комплексного, але 

цілісного поняття. Індукція (пізнання шляхом сходження від окремих фактів до 

загальних висновків) та дедукція (формулювання висновків про окремі факти 

шляхом сходження від загальних характеристик) забезпечили можливість 

дослідження корупції через ознаки окремих корупційних діянь та, навпаки, – 

окремих корупційних діянь – на основі загальних ознак корупції.  

Застосовували також і аналогію (встановлення ознак корупційних діянь на 

основі подібності їх суттєвих властивостей – соціальним явищам, близьким за 

природою до корупції), моделювання (вивчення способів протидії корупції за 

допомогою створення та дослідження моделей інструментів протидії); висунення 

та перевірка гіпотез (на основі наявних знань побудова припущень про властивості 

корупційних правопорушень, мотиви поведінки їх суб’єктів та перевірка цих 

припущень) та ін.  

Як не парадоксально, саме загальнонаукові, а не спеціально-кримінологічні 

методи, враховуючи складність та комплексність феномену корупції в Україні, 

виявляються найбільш результативними в процесі її дослідження. Це, звісно, не 
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означає, що спеціальні методи не застосовні під час дослідження корупції, але їхня 

питома вага в контексті потенціалу отримання нових результатів суттєво менша, 

ніж у випадках з опрацюванням інших кримінологічних проблем.  

Водночас це у жодному разі не можна трактувати і як ознаку надмірного 

виходу проблематики корупції за межі кримінології. Адже тут вирішальний 

пріоритет має не методологія, а власне предмет і мета дослідження. Якщо перша, 

як уже було зазначено, має головно універсальний характер, то і предмет 

(корупція), і процес (протидія) і мета дослідження (вплив на зниження її до 

суспільно безпечного (допустимого) рівня) є унікальними та цілковито знаходяться 

в межах кримінологічної науки.  

Методи інших наук у кримінологічному дослідженні корупції. Щодо 

спеціально-кримінологічних методів дослідження корупції, найбільшому 

застосуванню в цій роботі підлягали методи спостереження та опрацювання 

кримінально-процесуальних документів, зокрема через безпосередній аналіз 

соціальної дійсності, середовища існування корупції та поведінки суб’єктів 

корупційних правопорушень, через аналіз оперативно-розшукової, слідчої та 

судової практики тощо. 

Слід зазначити, що таке опрацювання проблематики корупції не могло 

здійснюватися ізольовано від об’єктивної дійсності, в умовах якої досліджуване 

явище існує та розвивається, а тому вкрай важливо було отримувати та аналізувати 

об’єктивні й актуальні дані. Емпіричним фундаментом для цього послугували не 

лише дані офіційної статистики правоохоронних органів, судова практика щодо 

притягнення до відповідальності осіб, причетних до корупційних діянь, 

опитування та анкетування громадян і працівників правоохоронних органів, але й 

матеріали журналістських розслідувань корупційних діянь, матеріали міжнародних 

неурядових організацій тощо. 

Примітно, що на відміну від країн з низьким рівнем корупції, наявності 

матеріалу для аналізу в Україні – більш ніж достатньо. Це виключає необхідність 

послуговування таким поширеним у розвинутих державах кримінологічного 

методу дослідження корупції як експеримент (штучна зміна умов середовища з 
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метою дослідження розвитку корупції, як явища, та її елементів у нових умовах). 

Цікаво, що в західних демократіях цей метод останнім часом набуває особливої 

популярності, адже там (на відміну від українських реалій) у рідкісних випадках 

можна безпосередньо спостерігати корупційні діяння.  

Зокрема, в ході лабораторних експериментів можна створити аналогічні – 

хоча і певною мірою стилізовані – середовища, що імітують сценарії корупції в 

реальному житті. В процесі таких експериментів учасники, здебільшого це 

студенти, оскільки вони доступні в університетських кампусах, – приймають 

рішення відповідно до жорстких правил, встановлених експериментатором, і, 

залежно від рішень, які вони приймають, отримують реальні виплати, що є 

невід’ємною частиною правил гри [438, с. 418–441].  

З цього приводу можна посперечатися з не надто переконливою думкою 

західних колег, що «з однієї сторони, "польові дані" є реалістичними, в силу того, 

що зібрані в реальному житті, однак вони можуть викривлятись через побічні 

явища, проблеми ідентифікації та відсутність контролю. Лабораторні умови дають 

можливість використовувати контрольоване середовище, в якому зміни окремих 

факторів можуть бути перевірені при збереженні константи всіх інших, однак 

штучність середовища може послабити зовнішню достовірність результатів» [438, 

с. 418–441].  

Також треба звернути увагу, що багато із «запозичених» прийомів і засобів 

досліджень інших наук міцно вкорінилися в науковому світогляді як власні 

кримінологічні методи, а саме методи: соціології – для характеристики корупції як 

соціального явища, а також причин та умов, що сприяють поширенню корупційних 

практик (опитування; соціологічне обстеження; експертні оцінки; соціальний 

експеримент); психології – для вивчення особи корупціонера, механізму 

корупційних відносин (тестування; спостереження); статистики – з метою 

характеристики кількісних та якісних змін корупції як масового соціального явища, 

закономірності якого можуть бути встановлені на прикладі окремих видів діянь. На 

цій темі зосереджемо увагу детальніше. 
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Узгоджена система методів (методологій) дослідження корупції в Україні. 

М. Костицький (як і А. Закалюк) критично звертає увагу, що більшістю 

вітчизняних учених методологія трактується виключно як сукупність методів, 

притаманних матеріалістичній діалектиці, та натомість пропонує розташовувати 

методології в горизонтальному порядку, використовуючи їх за власним вибором. 

Адже для наукового дослідження, на його слушне переконання, доцільно 

використовувати методи, притаманні різним методологіям [151, с. 4].  

Водночас, відступаючи від монометодологічного підходу, важливо уникати 

методологічної неузгодженості, яка може викривляти результати кримінологічного 

дослідження. Варто погодитись з позицією А. Бойка, згідно з якою при 

використанні методологічних компонентів інших галузей наукових знань або 

теоретичних положень, висновків чи статистичних узагальнень з інших галузей 

треба пам’ятати, що всі вони повинні відповідати одним і тим самим 

концептуальним методологічним підходам [22, с. 153–163]. Тож обираючи в межах 

конкретного дослідження методи, які можуть бути засновані на різних 

світоглядних концепціях, вони в будь-якому разі повинні застосовуватись 

відповідно до філософської, загальнонаукової методології та спеціально-

кримінологічної методології.  

Приміром, політологічний аспект передбачає дослідження корупції шляхом 

оцінки її наслідків, зокрема викривлення форм політичної організації суспільства. 

Політологічні дослідження корупції – одні з найдавніших, беруть початок ще у 

працях Платона й Аристотеля, які вважали, що якраз корупція призводить до появи 

«зіпсованих» форм державного управління – тиранії та олігархії [145, с. 56]. 

У цьому ж напрямі розглядає взаємовплив корупції та політики М. Мельник, 

зазначаючи, що вони – це два вічні супутники та антагоністи: «Влада породжує 

корупцію, без неї корупція як явище неможлива в принципі; корупція як 

соціальна корозія постійно "роз’їдає" державні структури; державна влада, у 

свою чергу, весь час прагне знищити корупцію» [190, с. 29].  

При цьому, соціологічний аспект аналізу корупції полягає в тому, що її 

причини та особливості зумовлені станом суспільних відносин у конкретному 
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соціумі. Отже, корупція розглядається вже не лише як вада владного апарату, а як 

симптом, що свідчить про наявність об’єктивних суспільних проблем – чим 

складніші ці проблеми, тим вищий і рівень корупції. Корупційні явища, відповідно, 

призводять до порушення навіть існуючого порядку речей у суспільстві, таким 

чином породжуючи «замкнене коло» суспільних аномалій. 

Економічний аспект дослідження корупції причиною її існування виявляє 

бажання отримати корисливу вигоду за допомогою владного (управлінського) 

впливу на економічні відносини – так звану «економічну ренту», що призводить до 

використання влади у власних цілях. Через це підриваються основи економічної 

системи в державі, знижується рівень економічної свободи, інвестиційної 

привабливості тощо. 

Про важливість застосування економічних методів вказує Г. Беккер, 

виходячи з основ раціональної та утилітарної теорії. Він зазначає, що поведінка 

людини зумовлена результатом раціонального аналізу та вибору тієї моделі, яка 

має найбільш оптимальні наслідки для конкретної особистості. Незважаючи на те, 

що діяльність більшості людей обмежена правовими, релігійними, моральними, 

етичними та іншими нормами, злочинці раціонально бачать, що переваги їх 

злочину перевищують такі ризики, як вірогідність затримання, засудження та 

покарання [445, с. 1–54].  

Виокремимо такі методи економічної науки як обчислення індексів інфляції; 

оцінка об’ємів корупційних угод, які використовувалися для встановлення 

наслідків корупції, оцінки явищ економіки, що є детермінуючими факторами 

процвітання корупційних явищ. Також не викликає сумніву, що опрацювання 

емпіричного матеріалу, накопиченого під час кримінологічних досліджень, 

неможлива без застосування математичної логіки, математичної статистики і теорії 

ймовірності [64, с. 30]. 

Варто згадати і про ортодоксальний підхід, в рамках якого корупція 

розглядалась як вада капіталізму. Проте цей підхід втратив своє практичне 

значення в Україні, та, зрештою й у світі, через падіння більшості комуністичних 

режимів та загальним визнанням факту широкого поширення в них корупції. Ті ж, 



35 

  

що залишилися, навпаки, підтверджують, що корупція є важливою 

характеристикою буденного життя соціалістичних (комуністичних) країн, 

структурним елементом їх економічної і політичної системи.  

У психологічному аспекті корупція досліджується з урахуванням того, що її 

виникнення та існування зумовлені особливостями психології учасників 

суспільних відносин. Крізь призму вказаного підходу корупція – це не лише діяння, 

що мають зовнішню форму виразу, але й система негативних поглядів, переконань, 

установок, спосіб мислення, який зумовлює спосіб життя. У конкретних 

корупційних проявах, як у дзеркалі, знаходить відображення психологія 

конкретних індивідуумів, у корупції, як соціально-політичному явищі, 

відбивається психологія соціальних груп і всього суспільства [190, с. 21].  

З морально-етичної сторони, причиною зародження корупції є недостатній 

або взагалі відсутній регулюючий вплив етичних правил на управлінські процеси, 

а відтак і слабкість системи управління. Тому пошук засобів запобігання корупції 

повинен передбачати імплементацію етичних стандартів поведінки для всіх 

потенційних суб’єктів корупційних відносин. 

Кожен із вищезазначених аспектів корупції треба брати до уваги під час 

кримінологічного дослідження як самого явища, так і способів протидії йому. 

Натомість, жоден з них не претендує на самостійну здатність вичерпно пояснити 

особливості, причини та наслідки корупції, адже звертається лише до окремих її 

характеристик. Для того ж, щоби дослідження відповідало вимогам усебічності та 

об’єктивності, важливо враховувати різні аспекти досліджуваного явища, що в 

кінцевому результаті забезпечить цілісну та повну картину об’єктивної дійсності, 

підвищить шанси на максимальну мінімізацію корупції в Україні. 

Відмова від інституційного підходу як важлива складова методології 

дослідження корупції. Останнім часом розвивається позиція, що методологічним 

підґрунтям дослідження корупції можуть стати нові підходи до аналізу її причин 

та засобів протидії, і одним з таких підходів є інституційна теорія злочинності та 

криміналізації суспільства [79]. У цьому підході корупція розглядається як така, 

що настільки тісно переплелась з політичними, економічними та правовими 
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відносинами, що почала виконувати регулятивну функцію, характерну для 

легальних соціальних інститутів, та стала нормальною соціальною практикою. 

В. Дрьомін на основі аналізу соціального життя суспільства та різноманітних форм 

соціальних інститутів, робить висновок про існування корупційної субкультури як 

одного з видів соціальних практик [83, с. 388–408].  

Застосування інституційного підходу дає змогу також розглядати феномен 

корупції на макро- та мікрорівнях дослідження: на мікрорівні корупція становить 

специфічний соціальний інститут, тісно взаємозв’язаний з іншими соціальними 

інститутами – політичними, економічними та культурними. На макрорівні 

корупція виступає результатом неузгодженості між соціально визнаними цілями 

(успіху та багатства) і соціально-організованими засобами їх досягнення, тобто 

корупція є одним з видів соціальних відносин, пов’язаним з використанням 

суспільних ресурсів для досягнення особистих цілей [424, с. 10–11]. 

Інституціоналізація корупції проявляється і в тому, що корупційні відносини 

настільки тісно «вплелися» в тканину політичних, економічних, правових 

відносин, що стали виконувати регулятивну функцію і привласнили частину 

функцій легальних соціальних інститутів [83, с. 388–408; 200, с. 206]. Результатом 

вказаної неузгодженості між публічно проголошеними деклараціями та 

суспільними практиками є такі явища як тіньова економіка та тіньова політика – 

невід’ємні ознаки корумпованих держав. 

Деякі дослідники взагалі вважають, що як амортизатор інституційних 

зрушень корупція може відігравати певну тимчасову позитивну роль. Місце 

корупції у діяльності раціональної бюрократії як історично неминучої форми 

управління розглядав М. Вебер, який заклав підвалини функціонального підходу. 

С. Хантінгтон і С. Лефф також переконували у своїх працях, що у процесі 

модернізації країни корупція є ефективною суспільною практикою. Сучасні 

прибічники інституційного підходу схиляються до часткового виправдання 

корупції. Вони також розглядають її як можливість перерозподілу ресурсів старої 

еліти на користь нової [32, с. 32].  
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Шедій М. обґрунтовує тезу, що корупція набуває розмаху соціального 

інституту. Про інституціоналізацію (процес перетворення соціальних практик у 

регулярні, довготривалі, стійкі і впорядковані) корупції, на його думку, 

засвідчують такі ознаки: корупція виконує певні соціальні функції; корупція 

характеризується наявністю конкретних суб’єктів корупційних відносин (патрон – 

клієнт), розподілом соціальних ролей (хабародавець, хабароотримувач, 

посередник); корупція передбачає наявність певних правил гри, норм, про які 

відомо суб’єктам корупційної діяльності; корупція співвідноситься зі 

специфічними і стійкими формами вербальної і невербальної комунікації, що 

відображається в сленгу і символіці. Критерієм завершеності процесу 

інституціоналізації є створення статусно-рольової структури, соціально схваленої 

більшою частиною громадськості. Масштаби поширення корупції можуть свідчити 

про завершеність/незавершеність процесу інституціоналізації [424, с. 17–18]. 

Відповідно до близького за змістом функціонального розуміння значення 

корупційної злочинності, корупція виконує суспільно-корисні політичні та 

економічні функції, а після виконання цієї ролі зникає через незатребуваність [145, 

с. 59]. Тісний зв’язок з функціональним підходом має «ревізіоністська» школа 

аналізу корупції, пов’язана з роботами, в яких критикується односторонньо-

негативне ставлення до корупції як суспільної патології, наголошуючи на 

позитивній ролі корупції в контексті інтеграції, розвитку та модернізації суспільств 

«третього світу» [474, с. 8–14]. 

Проведеним у рамках цього дослідження опитування громадян встановлено, 

що лише 3 % респондентів схильні вважати корупцію як нормальну соціальну 

практику, яка тимчасово відіграє позитивну роль (виконує окремі позитивні 

функції). Протилежної думки дотримується 65 % опитаних. Водночас близько 

третини (31 %) респондентів допускають, що корупція виконує чи може 

виконувати позитивні суспільні функції (див.: Додаток Д, п. 2). 

Звичайно, корупція повинна розглядатись як системне явище, яке тісно 

взаємодіє з іншими соціальними практиками. Як слушно зазначають дослідники, 

будучи породженням відповідних соціальних процесів, корупція як елемент 
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(складова) існуючої соціальної системи сама здійснює вплив на ці процеси. 

У соціальній системі вона є одночасно наслідком і причиною: наслідком тих процесів, 

які відбуваються в економіці, політиці, соціальному житті, і причиною появи та 

розвитку негативних явищ у цих сферах. Корупція як соціальне явище пов’язане з 

іншими негативними, у тому числі криміногенними процесами. Насамперед це 

стосується зв’язку корупції з організованою злочинністю та тіньовою 

економікою [190, с. 26].  

Натомість, незважаючи на всі потенційно «позитивні суспільні зміни», до 

яких за певних умов можуть призвести корупційні практики, варто рішуче визнати 

їхній негативний вплив. Це одразу виключить низку засобів і прийомів 

дослідження корупції, які спотворили б його результати і деструктивно 

відобразилися б на досягненні вищевизначеної мети протидії корупції в Україні. 

Це, звичайно, не означає, що вчинення певного корупційного діяння в окремих 

випадках не може суб’єктивно виправдовуватися справедливою метою (або й, 

справді, досягати її). Проте ці мотиви, що, за певних умов, можуть слугувати 

пом’якшуючими обставинами при кваліфікації корупційного діяння, не повинні у 

той же час суттєво впливати на його загальну негативну оцінку. Адже вирішення у 

такий спосіб індивідуальних проблем завжди заподіює суспільну шкоду. 

Тож станом на сьогодні перед методологією кримінологічного дослідження 

корупції, як системою засобів наукового пізнання, що застосовуються з метою 

з’ясування сутнісних ознак корупції, а також способів і засобів її протидії, постали 

складні, однак здоланні, завдання: відхід від моністичної ідеології 

матеріалістичного світогляду; динамічний розвиток на основі застосування 

можливостей сучасних підходів до розуміння права та одночасно збереження 

методологічної системності й узгодженості; використання методології з 

врахуванням потенційних наслідків запровадження результатів дослідження у 

практику.  

Вибір конкретних засобів і прийомів методології дослідження корупції в 

Україні повинен бути продиктований необхідністю розкрити зміст суспільних 
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процесів, які виступають її детермінуючими факторами, відобразити їх кореляцію 

між собою та сформулювати наукові висновки, що матимуть прикладний характер. 

 

1.2. Поняття (сутність) корупції як об’єкта протидії 

 

За сучасних умов безальтернативності європейської інтеграції України, 

обов’язкового переосмислення завдань політичних інститутів, органів державної 

влади, вітчизняної науки (загалом і юридичної, зокрема) та переоцінки розуміння 

природи права і прав людини, назріла необхідність нового виваженого підходу до 

розуміння сутності корупції. Для цього вкрай важливо змістити акценти наукових 

досліджень із суто пізнавальних чи описових на практичне вирішення проблеми і 

досягнення головної мети – зменшення рівня корупції в Україні до суспільно 

прийнятної межі (максимально можливої її мінімізації на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства). Слід зазначити, що такий процес поступово почав 

відбуватися у вітчизняній кримінології та суспільній думці. Зокрема, 

Б. М. Головкін однією із загальних цілей запобігання корупції визначає зниження 

рівня корупції до соціально допустимої межі [51, с. 254]. Лише 11 % опитаних 

громадян вважають, що в «сучасних умовах можливо повністю викорінити 

корупцію в Україні». Водночас як майже половина респондентів (49 %) 

дотримуються думки, що корупцію можна лише мінімізувати до соціально 

допустимого рівня (див.: Додаток Д, п. 1). 

Суспільно допустимим рівнем корупції (як реалістичною метою та 

очікуваним результатом протидії їй), треба вважати такий, за якого корупція: не є 

масовим явищем і не має системного характеру; не здійснює істотного впливу на 

політичну, економічну, правову сфери суспільного життя; не є функціональним 

елементом організованої злочинності та не використовується для прикриття 

організованої злочинної діяльності; відсутня на найвищому політичному рівні і є 

малопоширеною у судовій системі та органах правопорядку; характеризується 

неприйнятним ставленням з боку більшості населення. У разі досягнення такого 
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результату метою антикорупційної діяльності стає стримування підвищення рівня 

корупції в країні. 

Але досягнення зазначеної мети ускладнюється тим, що корупція постійно 

набуває все нових і нових форм, маскується під суспільні традиції та звичаї 

ділового обороту. Наростаюча динамічність її видозмін все більш «вдало» 

адаптується до розвитку суспільного, політичного та економічного життя. Це є 

одним з головних чинників, які заважають визначитися з однаковим розумінням 

корупції в Україні та спричиняють її різнотлумачення. Це також пояснює високий 

рівень корупції в Україні, яка не перестає бути ключовою причиною відсутності 

очікуваних успіхів у практично всіх сферах державного функціонування.  

У ситуації з корупцією насамперед йдеться про виявлення характерних 

(сутнісно незмінних) її особливостей, що виступають своєрідним ядром цього 

багатогранного та мінливого (в менш ключових аспектах) явища. Це передусім 

уможливить визначення поняття корупції, що ґрунтуватиметься не на другорядних 

рисах, а на її змістовних ознаках, що стане одним з додаткових, але важливих 

елементів формування більш ефективної стратегії протидії корупції в Україні.  

Нормативне визначення корупції. Сутність корупції – теоретико-правова 

категорія, що виражає правовий зв’язок між корупційними відносинами та 

інтересами індивіда, суспільства і держави. Сутність корупції має історичне 

значення в контексті розвитку законодавства у сфері протидії корупції, та полягає 

в такому змісті антисоціальної поведінки, при якому дії, що порушують 

встановлене нормативне регулювання тієї чи іншої сфери діяльності, здійснюються 

шляхом використання публічних можливостей для реалізації особистих чи 

корпоративних інтересів на шкоду суспільним [429, с. 24].  

Звертаючись до нормативного визначення корупції та відзначаючи суттєву 

активізацію законодавця щодо регулятивного забезпечення протидії корупції в 

Україні, варто звернути увагу на надмірно звужений його підхід до цього питання, 

що не передбачає врахування першопричин виникнення та укорінення корупції в 

Україні, її сутності, не достатньо відображає навіть наявні наукові доробки з цього 

приводу.  
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Ще в Законі «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 р., під 

корупцією розумілася діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг [272]. 

Законом «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 р. 

корупція визначалася як використання особою наданих їй службових повноважень 

та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

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

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу 

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

використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим 

можливостей [287].  

Наступним актом, який визначив поняття корупції, став прийнятий 07 квітня 

2011 р. Закон «Про засади запобігання і протидії корупції» відповідно до якого, 

корупція – це вже «використання особою наданих їй службових повноважень та 

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

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

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в Законі, 

або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 

до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних 

із цим можливостей» [286].  

Відповідно до чинного Закону «Про запобігання корупції» корупція – це 

використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 

для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу 

іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 

ними можливостей. Законом також визначене поняття «корупційного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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правопорушення», яке трактується як діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено 

кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [284].  

Тож варто ще раз підкреслити та погодитись з Є. Невмержицьким, що 

законодавча дефініція корупції необґрунтовано звужена і зведена в основному до 

матеріального аспекту [224, с. 11]. Без сумніву, це стосується не лише 

вищенаведених норм антикорупційного законодавства, але й визначень різного 

роду складів злочинів та корупційних правопорушень некримінального характеру. 

Водночас, на думку переконливої більшості (81 %) працівників 

правоохоронних органів, нормативне визначення поняття «корупції» цілком 

адекватно відображає сутність цього соціально-правового явища. Лише 19 % 

респондентів вважають інакше (див.: Додаток Е, п. 3). 

Відтак важливо дійти згоди, що досягнення стану однакового розуміння 

поняття (меж) корупції на всіх рівнях суспільної структури є завданням не 

абстрактно-філософського порядку, а конкретною прикладною метою. І її зовсім 

неможливо буде досягти тільки шляхом несистемної (механічної) 

криміналізації/декриміналізації тих чи інших корупційних діянь чи філологічної 

зміни словесних формулювань. Йдеться про необхідність змістовного узгодження 

щодо розуміння суспільно небезпечного явища, якому і повинна протидіяти 

держава та інші активні учасники суспільних відносин в Україні. Для цього, без 

сумніву, корисним є вивчення досвіду міжнародного співтовариства. 

Міжнародно-правове визначення корупції. Корупція вже давно не є 

локальною проблемою – вона перетворилася на транснаціональне явище, що 

впливає на суспільства й економіки всіх країн та зумовлює винятково важливе 

значення міжнародного співробітництва в галузі запобігання корупції та контролю 

за нею [133].  

Відсутність відчутних успіхів у протидії корупції є однією з головних 

перешкод на шляху вступу України до ЄС. Адже інтеграція «корумпованої 

України» (як її часто називають на Заході) до відносно некорумпованої 

європейської економічної та політичної системи неминуче негативно відобразиться 



43 

  

на діяльності самого Союзу. Тому продовження досить стриманого ставлення до 

України та надто повільне просування європейської інтеграції є зрозумілим 

підходом західних держав, спрямованим на захист власних, достатньо ефективних, 

систем організації публічної діяльності. Україна ж, натомість, за наявності 

посильної, але, все одно, недостатньої підтримки Заходу у протидії корупції, 

продовжує зазнавати значно сильнішого, деструктивного впливу зі сторони Росії 

та східних сусідів – колишніх сателітів СРСР [391, с. 12–24]. 

З огляду на це ефективна протидія корупції в Україні не може відбуватися 

без урахування закріпленого у Конституції України курсу на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію та розуміння участі України в двох глобальних світових 

системах: легальній міжнародній системі протидії корупції та нелегальній системі 

її поширення (як джерела корупції для західних партерів, і як об’єкта впливу 

(взаємовпливу) зі сторони інших, не менш корумпованих країн). 

Йдеться про цивілізаційний вибір та межу, яку можна визначати за багатьма 

критеріями: ставлення держави до прав і свобод людини; наявністю дієвого 

громадянського суспільства; існування ефективних засобів стримувань і противаг 

на найвищому політичному рівні тощо. Але одним з головних критеріїв належності 

держави і суспільства до європейської цивілізації є внутрішньонаціональне 

позиціонування корупції. Зокрема, А. Артем’єв зауважує, що всі існуючі державно-

правові моделі протидії (обмеження) корупції можна класифікувати залежно від 

теоретичних уявлень про державну владу на: візантійську (автаркічну), засновану 

на ідеалізації державної влади, що несе високу суспільну місію, яка консолідує 

довкола себе суспільство та така, яка в цьому питанні не схильна до зловживань. 

Сюди належать: 1) ідеалістичний – корупції чиновників протистоїть державна 

влада в особі державного апарату; 2) системний – державний апарат схильний до 

корупції, що викликає необхідність посилення контролю за ним з боку державної 

влади шляхом створення спеціалізованих державно-владних структур; західну 

(цивільну, демократичну), засновану на уявленнях про державну владу, як таку, що 

схильна до зловживань, що вимагає її обмеження і контролю, який може 

здійснюватися шляхом встановлення системи стримувань і противаг як між 
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гілками влади, так і шляхом протиставлення державному апарату громадянського 

суспільства [10, с. 11]. 

Треба зауважити, що сам термін «корупція» вперше з’явився у міжнародних 

документах у 50-х роках ХХ ст., при цьому його зміст текстуально не розкривався. 

Тільки наприкінці 1970-х років було здійснено першу спробу вироблення 

міжнародно-правового визначення корупції. Однак навіть з урахуванням усіх 

подальших напрацювань та прогресивних кроків в цьому напрямі навряд чи є 

можна говорити про формулювання єдиного уніфікованого бачення змісту та 

сутнісних ознак корупції на основі міжнародно-правових документів.  

Натомість, цілковита визначеність поняття «корупція» в міжнародно-

правових актах може бути навіть небажаною: встановлення меж обсягу та змісту 

таких понять позбавляє право можливості легко пристосовуватися до національних 

умов [389, с. 181–196]. Приміром, Резолюція VIII Конгресу ООН по запобіганню 

злочинності «Практичні заходи боротьби з корупцією» (Гавана, 1990 р.) визначає 

корупцію як порушення етичного (морального), дисциплінарного, 

адміністративного, кримінального характеру, що проявилися в протизаконному 

використанні свого службового становища суб’єктом корупційної діяльності [266, 

с. 65–68]. Довідковий документ ООН про міжнародну боротьбу з корупцією 

передбачає, що корупція – це зловживання державною владою для одержання 

вигоди в особистих цілях [77].  

У Кодексі поведінки посадових осіб із підтримання правопорядку, поняття 

корупції пропонується визначати як вчинення посадовою особою будь-яких дій чи 

бездіяльність у сфері її посадових повноважень за винагороду в будь-якій формі в 

інтересах того, хто дає таку винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, 

так і без їх порушення [128].  

У Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованій Законом 

України від 16 березня 2005 р., корупцію визначено як прямі чи опосередковані 

вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої 

неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне 

виконання будь-якого обов’язку особою, що отримує хабар, неправомірну вигоду 
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чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи [299]. У міжнародному 

контексті особливо важливо включати до змісту відповідного поняття широкого 

кола порушень корупційного характеру: етичних, дисциплінарних, 

адміністративних і кримінальних. Отож, корупція як соціальне явище тлумачиться 

широко, навіть більш широко, ніж передбачає юридичний підхід. Йдеться про так 

звані корупційні порушення, що зазіхають на моральні правила, якими повинен 

керуватися державний службовець. Кримінально-карана корупція є лише одним із 

видів корупції [266].  

Міждисциплінарна група з корупції Ради Європи визначила корупцію як 

хабарництво та будь-яку іншу винагороду особі, якій доручено виконання певних 

обов’язків у державному або приватному секторі, що веде до порушень 

зобов’язань, покладених на неї за статусом державної посадової особи, приватного 

співробітника, незалежного агента, або іншого роду відносин з метою отримати 

будь-які незаконні вигоди для себе та інших. Таку саму ідею закладено у 

положенні, підготовленому Секретаріатом ООН на основі досвіду різних 

країн [180, с. 37].  

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи та Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції виокремлюють корупцію у 

державних органах та приватному секторі. Окрім цього, у вказаному акті ООН та 

Конвенції цієї ж міжнародної організації проти транснаціональної організованої 

злочинності виокремлено внутрішню та зовнішню корупцію. Відповідно автори, 

предметом дослідження яких були проблеми протидії аналізованому явищу, 

називаються так звані низова та верхівкова корупції [178, с. 17; 339, с. 214].  

Однак до сьогодні вищезазначені міжнародно-правові дефініції відображають 

лише окремі прояви корупції, не розкриваючи повною мірою її природу та 

комплексний характер. Окрім того, визначення, закріплені базовими міжнародно-

правовими актами у сфері боротьби з корупцією, не дозволяють повноцінно визначити 

природу цього явища в Україні, оскільки закономірно, не можуть враховувати усіх 

національних особливостей та інших, прямо чи опосередковано пов’язаних з ними, 

обставин, що робить характер таких дефініцій занадто універсальним та, хоча й 
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корисним, але не достатньо придатним для гострих потреб вітчизняної 

кримінологічної науки і практики. Відтак, прийняття відповідного пакета нових 

антикорупційних законів сприяло гармонізації українського законодавства із 

міжнародними стандартами, адже недоліки та неузгодженості цих законів могли 

призвести до значних проблем у правозастосуванні, зловживання з боку 

відповідних державних органів та порушення конституційних прав громадян [376, 

с. 84–89]. 

Наукове визначення поняття корупції. Аналіз сучасної наукової літератури 

засвідчує значну кількість визначень поняття корупції, узагальнюючи які можна 

зробити висновок, що розуміння корупції залежить від кута зору, під яким її 

намагаються дослідити фахівці різних галузей науки. Пропоновані дефініції є 

притаманними саме тим наукам, які представляють їх автори [402, с. 109–111]. При 

цьому існує дві характерні особливості визначень корупції, що містяться в науковій 

літературі. Перші з них – надто довільні та мало піддаються науковій оцінці, мають 

науково-популярний характер, інші ж, навпаки, – обмежені переказом «своїми 

словами» внутрішньо-нормативного або міжнародно-правового визначення 

корупції.  

Тому чимало напрацювань вітчизняних учених час від часу втрачають свою 

актуальність через внесення змін до КК, згідно з якими визнаються злочинами 

корупційні діяння, за вчинення яких винні особи раніше притягались до 

адміністративної відповідальності, або ж запроваджується кримінальна 

відповідальність за корупційні діяння у сфері приватного права та сфері надання 

публічних послуг тощо. Законодавство у цих сферах постійно змінюється (не 

завжди в кращу сторону), що призводить до втрати актуальності багатьма 

науковими дослідженнями – навіть тими, що були проведені на достатньо 

високому рівні та відповідно до вимог свого часу. З огляду на ці причини багато 

наукових дефініцій актуально не відображають нормативної природи корупції і не 

вказують на її сутнісні (незміні) характеристики.  

Це при тому, що закон, як було частково зазначено раніше, не завжди буває 

справедливим і розумним. Відтак діяння, які за своєю природою є корупційними, 
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можуть не бути законодавчо визначеними такими. Тому в контексті протидії 

корупції, що ведеться не лише юридичними засобами, а й за допомогою засобів 

суспільної моралі, етики чи просвіти, важливо не допускати її звуженої 

інтерпретації.  

У цьому питанні варто погодитись з Д. Мірошниченком, що невирішеною 

залишається проблема інтерпретації та операціоналізації (зв’язку теорії та досвіду) 

корупції. Вплив тільки тоді може бути наповнений змістом, коли існує суворо 

сформульований об’єкт його застосування. Тому поняття корупції, що виступає 

знаковою інтерпретованою одиницею, наповнюється змістом тільки в рамках 

заданого контексту його осмислення. Поняття змісту та інтерпретації принципово 

співвідносяться та взаємодоповнюються, вони відображають зміст складної та 

комплексної проблеми осмислення людиною дійсності. Проблема розуміння 

корупції становить проблему цілого комплексу правового впливу на дане 

явище [199, с. 4]. При цьому саме наявність специфічних, ідентифікуючих ознак 

якісно відрізняють корупцію від інших правових категорій, що має бути 

відображено в її дефініції [389, с. 181–196]. Проте, єдине розуміння поняття 

корупції не передбачає зведення всіх унікальних і особливих характеристик цього 

явища до єдиного формулювання [390, с. 173]. Але такі спроби увесь час 

здійснюються. 

Приміром, Л. Аркуша висловлює думку, що «корупція – це протиправна 

діяльність певних осіб, спрямована на використання свого службового та 

суспільного статусу для особистого збагачення, збагачення своїх родичів і 

прибічників, отримання інших переваг і благ усупереч інтересам суспільства» [9, 

с. 9]. Це визначення є досить вдалим, окрім використання терміна «суспільний 

статус», що додатково потребує суттєвого уточнення. 

Терещук О. пропонує розглядати корупцію у двох вимірах: «1) як 

протизаконні діяння осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, 

спрямовані на особисте збагачення; 2) стійкий зв’язок представників владно-

управлінських структур зі злочинним середовищем і сприяння йому у проведенні 
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протиправної діяльності за рахунок використання наданих державою 

повноважень» [366, с. 9]. 

На думку С. Рогульського, «корупція – це незаконне прийняття майнових та 

немайнових послуг, благ і переваг особами, що уповноважені на виконання 

державних функцій, або особами, що відповідно до закону прирівнюються до них, 

з використанням свого правового статусу та пов’язаних з ним можливостей, а 

також підкуп зазначених осіб шляхом незаконного надання їм фізичними та 

уповноваженими представниками юридичних осіб цих благ, послуг та переваг з 

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

осіб, що прирівнюються до них, певних привілеїв» [325, с. 17]. Помітно, що 

зазначене визначення більше стосується характеристики корупційного 

правопорушення, а не цілісного та системного явища, яким є корупція. 

Розширює об’єкт аналізу В. Лунєєв, який досить вдало під корупцією розуміє 

соціально-правовий кримінологічний термін, який охоплює злочини та порушення, 

пов’язані з використанням службового становища в особистих або групових цілях. 

Кількість підходів до вивчення та аналізу корупції безпосередньо залежить від 

множинності трактувань цього феномена, які в загальному можна систематизувати 

так: корупція як відхилення від норм права, службової етики та загальнолюдських 

моральних принципів; корупція як вид соціально-економічних відносин; корупція 

як набір універсальних стратегій поведінки великих соціальних груп; корупція як 

дефект: держави, суспільства, правової чи економічної системи, прояви якого 

виступають ідентифікаторами їх неефективності [177, с. 9].  

Тучак Р. зосереджує увагу на трьох аспектах поняття «корупція»: 

«а) політичному, який виражається в проникненні осіб кримінальної орієнтації в 

структури політичної влади і використанні їх можливостей для задоволення своїх 

злочинних потреб; б) соціально-економічному, що полягає у спотворенні 

(викривленні) корумпованим держапаратом рішень держави з соціально-

економічних питань, а також численними випадками допуску кримінальних 

елементів до економічних важелів управління; в) правовому, для якого характерне 

лобіювання інтересів у процесі законотворчої діяльності» [405, с. 204].  
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Багрій-Шахматов Л. зазначав, що «корупція – це явище, яке вразило апарат 

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

апарату незаконно використовують своє службове становище в корисливих цілях, 

для особистого збагачення всупереч інтересам служби» [17, с. 23]. Корупція 

розглядається, з одного боку, і як моральне відхилення, з іншого – власне як 

корупційне правопорушення. У широкому розумінні як останніх називають 

цивільно-правові делікти, дисциплінарні проступки, адміністративні 

правопорушення і злочини [339, с. 213–227]. Ю. Литвинова пропонує визначення, 

згідно з яким корупція як політико-правове та соціальне явище становить 

неформальну поведінку управляючої еліти, яка проявляється в нелегітимному 

використанні соціальних благ та владних повноважень [173, с. 12]. 

На думку І. Богатирьова, до ознак корупції варто віднести: діяльність 

держави незалежно від політичного, економічного та соціального устрою; 

протиправне використання окремими особами службових повноважень та 

пов’язаних з цим можливостей; отримання неправомірної вигоди або прийняття 

обіцянки (пропозиції) такої вигоди як для себе, так і для інших осіб; здатність 

поглиблювати кризу українського суспільства зводити всі реформи нанівець [21, 

с. 108].  

Відбуваються спроби визначати корупцію і через такі її ознаки: корупційна 

діяльність може здійснюватися як особами, уповноваженими на здійснення 

функцій держави та іншими особами прирівняними до них (наприклад – керівники 

відповідних державних підприємств), так і фізичними особами та уповноваженими 

представниками юридичних осіб; корупційна діяльність пов’язана з протиправним 

використанням наданих особам, уповноваженим на здійснення функцій держави та 

іншим особам прирівняних до них, повноважень або протиправним наданням 

таким особам певних благ, пільг та інших переваг; спеціальною метою корупційної 

діяльності є отримання матеріальних благ, пільг, послуг та інших переваг, як для 

себе так і для третіх осіб, а також отримання певних привілеїв фізичними чи 

юридичними особами [325, с. 17].  
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Найбільш суттєві, на думку С. Шишкарьова, ознаки корупційних відносин є: 

договірний характер відносин між посадовою особою та особою, зацікавленою у 

відповідній стратегії її дій (договір); взаємна оплатність, зацікавленість у цих 

відносинах (не обов’язково матеріальної природи); незаконний характер такого 

договору, що проявляється у суперечності кримінальному чи іншому 

законодавству, приписи якого забороняють подібну поведінку посадових осіб; 

обумовленість дій посадової особи в процесі виконання службових повноважень 

умовами даного договору [429, с. 23]. 

Цитряк В. узагальнено розглядає корупцію як «поширене деструктивне 

соціальне явище, різновид соціальної практики, що охоплює усю сукупність діянь, 

за які передбачається конституційна, кримінальна, цивільно-правова, 

адміністративна та дисциплінарна відповідальність (у тому числі порушення норм 

моралі) і полягає у задоволенні особами, які виконують публічні функції, 

приватних інтересів на підставі та завдяки цим функціям. До корупції відносять і 

правопорушення інших осіб, які створюють умови або є приховуванням чи 

потуранням вищезазначених зловживань» [417, с. 101].  

На думку О. Костенка, надзвичайно поширена в Україні корупція є формою 

кримінальної експлуатації суспільства [146, с. 629].  

Намагаючись визначати рівні корупції, А. Артемьєв вважає, що будь-яке 

корупційне діяння суперечить нормам суспільної моралі, водночас деякі з них є 

протиправними, а частина протиправних – кримінально караними. Розуміння 

корупції в синтетичному чи інтегральному значенні як наслідок має усвідомлення 

її включеності до соціально-економічного та державно-правового механізмів, а 

також істотного впливу, який корупція чинить на їхню еволюцію [10, с. 15].  

Зимрінг та Джонсон вказують на три підходи до визначення корупції, 

зважаючи на різні критерії. Правовий підхід визначає корупцію з погляду критеріїв, 

передбачених нормативно-правовими актами чи визначеними у судових рішеннях. 

Отже, дія є корупційною, якщо вона заборонена законами, а якщо не заборонена – 

не є такою, навіть якщо вона неетична чи образлива. Підхід, який зважає на 

суспільний інтерес, зосереджується на впливі діяння, а не на його правовому 
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статусі. Згідно з цим поглядом, якщо дія шкодить суспільним інтересам, вона є 

корупційною, навіть якщо і законною. І навпаки, якщо діяння приносить користь 

громадськості, воно не є корупційним, навіть якщо порушує закон. Громадська 

думка – це третє джерело критеріїв, яке використовується для визначення 

стандартів доброчесності. Цей підхід вказує на те, що діяння є корупційним, якщо 

громадськість визначає його як таке [506, с. 249]. 

Тут варто погодитись з виділенням трьох рівнів «присутності» корупції в 

суспільстві, але за найбільш загальний критерій треба брати не оціночне поняття 

«суперечності її нормам суспільної моралі» чи «громадянську оцінку», а більш 

об’єктивний критерій – суспільну небезпеку. Отже, з юридичного погляду, рівнями 

корупції можна було б виділити такі, що знаходять свій вияв у: 1) корупційних 

діяннях (усі прояви корупції, які є суспільно небезпечними); 2) корупційних 

правопорушеннях (частина (вид) корупційних актів, заборонених законом, за які 

встановлена юридична відповідальність різних видів).  

При цьому, аналізуючи суспільну небезпеку корупції як комплексного 

явища, варто враховувати, що кожен з її компонентів завдає шкоди та/або 

спричиняє небезпеку державі, суспільству чи окремому громадянину з різним 

ступенем інтенсивності. Тому, закономірно, що цей загальний рівень суспільної 

небезпеки корупції є величиною не сталою, а її вимірювання має відбуватися з 

урахуванням як уже завданої шкоди виявленими корупційними діяннями 

(найперше – корупційних злочинів), так і потенційної небезпеки різних видів таких 

діянь у їх поєднанні та взаємовпливі. Адже, в окремих випадках, навіть найменш 

небезпечне адміністративне корупційне правопорушення потенційно, у поєднанні 

з іншими корупціогенними факторами, скажімо – через його масовий характер (про 

що мова піде пізніше), може нести більшу небезпеку, аніж одиничний корупційний 

злочин з тяжкими наслідками. 

Отже, явищу корупції притаманна комплексна природа, різноманітні прояви та 

неоднакове (до певної міри – неоднозначне) сприйняття зі сторони суб’єктів 

нормотворення, як наукової спільноти, так і звичайних громадян.  
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Здійснений вище аналіз підтвердив існування в правовому дискурсі двох 

підходів до розуміння корупції – широкого та вузького. Зокрема, у широкому 

значенні, корупція – це здатна до самовідтворення система суспільних відносин, 

що суперечать нормам суспільної моралі, та які виникають у зв’язку з 

несправедливим отриманням та/або перерозподілом благ особою, наділеною 

службовими повноваженнями, в інтересах осіб, що включені в цю систему, шляхом 

використання можливостей, які випливають зі службових повноважень. У такому 

разі найбільше підійде трактування корупції як «синтетичного соціального та 

кримінологічного, а не суто юридичного, поняття» [429, с. 23]. 

За допомогою цього підходу в корупції насамперед виділяється неформальна 

поведінка правлячої еліти, що знаходить свій прояв у нелегітимному використанні 

нею владних повноважень та соціальних благ. Корупцію, яка викривляє суспільні 

відносини та руйнує нормальний порядок суспільства, влучно порівнюють з 

корозією чи навіть із соціальною чумою, епідемією, якої зазнають усі сучасні 

соціуми (М. І. Мельник, А. В. Федєєв). «Корупція ослаблює демократію і 

правопорядок, що призводить до порушення прав людини, викривлення ринкових 

механізмів, погіршення якості життя людей, сприяє організованій злочинності, 

тероризму та іншим загрозам міжнародної безпеки» [460].  

У вузькому (формально-юридичному) значенні корупція розуміється як 

умисно вчинене особою, наділеною службовими повноваженнями, діяння (дію або 

бездіяльність), спрямоване на отримання матеріальних та/або нематеріальних благ 

шляхом використання службового становища в особистих цілях, що визначене 

чинним законодавством як протиправне. 

У цьому значенні поняття корупції охоплює негативне соціальне явище, яке 

вражає публічний апарат управління та недержавний сектор управлінської 

діяльності, та яке виражається у використанні посадовими особами, державними, 

муніципальними службовцями, а також особами, які виконують управлінські 

функції в комерційних та некомерційних організаціях, своїх службових 

повноважень у власних корисливих інтересах, а також надання незаконних 

винагород вказаним особам.  
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Важливо, що перелік проявів корупції як у широкому, так і у вузькому 

розумінні не є вичерпним, оскільки зі зміною суспільних відносин корупційні 

діяння можуть набувати нових форм. Водночас у конкретний період перелік діянь, 

що є корупційними у вузькому (формально-юридичному) розумінні, та за які винні 

особи притягуються до юридичної відповідальності, повинен бути виключним та 

законодавчо закріпленим (що, звісно, не виключає можливості зміни самого 

законодавства з дотриманням принципу юридичної визначеності, зокрема 

передбаченості нормативного регулювання). 

Відтак, можна дійти попереднього висновку, що хоча корупція і визнається 

однією з найбільш гострих проблем сьогодення та уже давно переросла в 

найсерйознішу внутрішню загрозу національній безпеці України, ані чинні 

нормативно-правові акти, ані наукова доктрина не дають можливості дійти згоди 

щодо однозначної відповіді на питання визначення поняття корупції. Залежно від 

суб’єкта оцінки впливу корупції на стан справ у суспільстві та державі, її поняття 

часто наповнюється різним змістом, а це робить невиразною саму мету протидії 

цьому суспільно небезпечному явищу.  

Консолідоване визначення корупції як об’єкта протидії. Зважаючи на 

викладене вище, під корупцією в Україні в кримінологічному аспекті слід розуміти 

комплексне, укорінене, масове, системне суспільно небезпечне явище, зумовлене 

політичними, економічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, що 

полягає у протиправному використанні публічно-владних повноважень та 

можливостей для задоволення приватних інтересів, а також у спонуканні до такого 

використання чи сприяння йому. По суті, корупція є своєрідним способом 

конвертації публічно-владних повноважень і можливостей у неправомірну вигоду. 

Варто зазначити, що єдине розуміння поняття корупції не передбачає 

зведення усіх унікальних та особливих характеристик цього явища до 

уніфікованого формулювання. Адже коректне розуміння явища корупції 

передбачає не застосування для його позначення однакових слів у суворій 

послідовності, а потребує відображення, нехай різними словами, узгодженого 

змісту корупції у всіх її проявах.  
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При цьому постійно існує практична потреба, з одного боку, консолідувати 

всі або ж групу окремих ознак та підходів до розуміння сутності корупції, щоб 

отримати цілісне уявлення про неї, як про комплексне явище. З іншого, навпаки, в 

окремих випадках – необхідно максимально звузити предмет аналізу, щоби 

виокремити ті особливості феномена, які непомітні під надто широким кутом зору. 

Для цього, важливо звести до одного науковий, нормативний (у тому числі – 

міжнародно-правовий) і прикладний характер розуміння корупції та розділяти їх у 

разі необхідності. 

Отже, узгодження позицій з цього приводу може відбуватися лише в межах 

кожного з наступних проявів корупції, коли вона розглядається як: 1) окреме 

(корупційне) діяння): корупційний злочин, корупційне правопорушення; 

2) корупційна злочинність; 3) комплексне загальнонаціональне суспільно-правове 

явище, що охоплює усі корупційні (корупціогенні) фактори; 4) міжнародне явище.  

Кожен із цих проявів корупції потребує застосування окремої методології для 

теоретичного дослідження і практичної роботи у сфері протидії корупції. 

Усвідомлення цих особливостей є вкрай важливим, адже розслідування окремих 

корупційних правопорушень та навіть притягнення винних до відповідальності 

можуть не відображатися на вирішенні загальнонаціональної проблеми корупції, 

що, власне, й спостерігається в Україні протягом усього періоду новітньої історії (і 

навпаки). 

Інакше кажучи, коли йде мова про протидію корупції, треба розмежовувати 

заходи і засоби такої протидії, що будуть суттєво відрізнятися у випадках: 

1) протидії вчинення окремих корупційних правопорушень некримінального 

характеру; 2) протидії вчинення окремих корупційних злочинів; 3) протидії 

(організованій) корупційній злочинності; 4) протидії корупції як комплексному 

загальнонаціональному суспільно-правовому явищу; 5) протидії корупції як 

галузевому явищу (в політичній, правоохоронній, освітній, медичній сферах та ін.); 

6) протидії корупції на міжнародному рівні. 

Головним (титульним) об’єктом протидії в Україні має визначатися саме 

корупція як комплексне, загальнонаціональне суспільно-правове явище. Боротьба 
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лише з окремими корупційними діяннями чи навіть з корупційною злочинністю, як 

найбільш небезпечною частиною корупції в Україні, не дасть очікуваного 

результату. Адже системний деструктивний зв’язок, у якому перебувають усі 

компоненти корупції в Україні, оперативно компенсуватимуть собою періодичні 

успіхи, що будуть досягнуті тільки в окремих сферах [395, с. 44].  

У контексті міжнародної проблематики не можна ігнорувати того факту, що 

деструктивний вплив зарубіжних суб’єктів, особливо з окремих держав 

пострадянського простору, є потужним джерелом корупції в Україні. Проте треба 

реалістично оцінювати вітчизняні ресурси та потенціал держави, вміло розподіляти 

їх для оптимально-ефективного застосування, запобігаючи «розпорошенню» сил і 

«розсіюванню» уваги у цій складній боротьбі. Без сумніву, необхідно ретельно 

виконувати всі міжнародні зобов’язання України щодо протидії корупції в Європі 

та світі, активно співпрацювати у цій царині з зарубіжними партнерами. Проте 

основні інтелектуальні ресурси мають бути зосереджені саме на внутрішньо-

національній проблематиці.  

Крім того, немає жодного прикладного сенсу в пошуках абстрактно-

теоретичного чи формально-буквального визначення корупції, придатних хіба що 

для вузьконаукових чи навчальних цілей. Необхідне чітке формулювання об’єкта 

протидії, а також проміжної та кінцевої мети, що має бути досягнута в результаті 

такої діяльності. З огляду на мету – зменшення рівня корупції до суспільно 

допустимої межі (максимально можливої мінімізації її поширення та впливу), 

беручи до уваги, що її досягнення можливе лише в рамках відповідного процесу 

протидії корупції, важливо визначити і її головних суб’єктів, а це: держава в особі 

органів державної влади та місцевого самоврядування та народ в особі громадян та 

інститутів громадянського суспільства. 

 

1.3. Детермінанти корупції: системна характеристика 

 

Ґенеза корупції в Україні. Розглядаючи корупційну мапу світу, неодмінно 

виникає питання, чим зумовлений всеохопний рівень корупції в одних державах 
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та її практична відсутність в інших, на перший погляд схожих за основними 

параметрами: формою державного ладу чи політичного режиму, системою 

господарювання, забезпеченістю природними та людськими ресурсами тощо.  

Численні рейтинги щороку фіксують те, що Україна завжди посідає 

неприйнятно низьке місце серед держав світу за рівнем корупції, поряд з такими 

країнами, як Іран, Домініканська Республіка, М’янма, Сьєрра-Леоне, чи 

Гамбія [451]. Тож варто погодитися нехай і з різкою, але правдивою оцінкою, що 

українська корупція стала «не просто раковою пухлиною на тілі суспільства, а й 

одним з чорних брендів України у світі» [171].  

Корупція – це проблема, яка супроводжує Україну з самого початку її 

існування та широко визнається як її характерна ознака. Але, заради 

справедливості, необхідно визнати, що ця проблема – не лише українська, виникла 

не у нас і далеко не сьогодні. Зокрема, ще в Біблії згадано про корупцію, як про 

«порчу» відносин між людиною та Богом. Термін «порча» (від лат. corrumpere – 

псувати) означає у Старому Заповіті, передусім, безчестя та духовне падіння, 

віддалення від Бога [32, с. 10]. Як вважає Є. Невмержицький, чи не «першу 

антикорупційну норму встановив Бог через Мойсея, який записав те, що почув із 

неба: "Дарів не приймай, бо дари сліпими роблять зрячих і перекручують справу 

правих" (Ісх. 23:8)» [223, с. 40].  

У класичній «Політиці» Аристотель писав, що корупція здатна спричинити 

загибель держави. Він визначав тиранію як неправильну, зіпсовану, тобто 

корумповану форму монархії. Соціальною хворобою вважали корупцію Жан-Жак 

Руссо і Шарль Луї де Монтеск’є. За Руссо корупція є неминучим наслідком 

боротьби за владу; людину корумпує соціальне й політичне життя, утім, 

«правильне» формування громадської думки може обмежити корупцію. Рівність 

громадян перед законом Руссо визначав як основну передумову протидії 

корупції [32, с. 15]. Ш. Монтеск’є з цього приводу писав так: «…Відомо вже з 

досвіду віків, що будь-яка людина, яка володіє владою, схильна зловживати 

нею» [213, с. 289].  
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Отже, і на українських землях, що почергово протягом багатьох століть 

переходили з-під однієї іноземної окупації під іншу, явище корупції не могло не 

виникнути. Безумовно позначився тривалий розвиток Українського народу в 

умовах національної бездержавності, а відтак дискримінації українців за 

національною ознакою у складі різних держав на різних історичних етапах. Вказана 

дискримінація суттєво звужувала можливості українців користуватися легальними 

процедурами для отримання необхідних благ, захисту власних прав та інтересів, 

призвичаювала їх до сприйняття необхідності застосування корупційних засобів 

вирішення особистих питань (проблем).  

Інакше кажучи, не відчуваючи захисту від держави, а навпаки, зазнаючи 

державного тиску та дискримінації, вирішення справ «в обхід» держави чи на 

шкоду її інтересам вважалося не лише нормальним, а, в багатьох випадках, єдино 

можливим способом існування. Відповідно представники місцевих окупаційних 

адміністрацій охоче приймали такий порядок відносин, що забезпечував їм 

стабільну неправомірну вигоду при низькому ризику бути притягнутим до 

відповідальності (через юридичну незахищеність української національної 

меншини). 

Але особливого розвитку і вкорінення толерантне ставлення до корупції 

набуло вже під час радянського періоду. Післявоєнний СРСР консолідував 

державну владу над усім Українським народом, зберігши при цьому корупційні 

традиції на ґрунті приховано-ворожих відносини між радянською державою і 

радянським громадянином-українцем. Хоча в СРСР існування цієї проблеми як 

такої заперечувалось взагалі. Тільки після розпаду Радянського Союзу відбулося 

часткове усунення ідеологічної зашореності суспільної свідомості, в яку було 

«вмонтоване» сприйняття корупції як властивості виключно «буржуазно-

демократичного ладу». Але укорінене сприйняття держави як джерела посягання 

на права та інтереси людини (а не їх захисту) не змінилося навіть після здобуття 

державної незалежності, автоматично не зупинило цієї масштабної корупційної 

інерції, оскільки на місце представників учорашніх окупаційних режимів прийшли 

уже свої співвітчизники зі спільним походженням, але відмінним світоглядом. 



58 

  

Зарубіжні дослідники, аналізуючи криміногенну ситуацію в Україні в 

контексті пострадянського перехідного періоду, вказують, що ще до того, як Україна 

стала незалежною, кримінальні елементи були основними гравцями в економіці, а 

тісний зв’язок, що склався між новими підприємцями (багато з них – колишні 

державні посадові особи), корумпували чиновників, які залишались частиною 

держаного апарату, що і призвело до розквіту корупційної злочинності. 

У пострадянському контексті, коли слабка держава намагається зібрати надмірні 

податки, тіньова економіка зростає ще більше, оскільки багато фірм приховували 

частину своєї діяльності. А сам захист став «товаром», який вимагав виплати як 

приватному, так і державному суб’єкту. Це призвело до того, що значні сфери 

торгівлі розширювались в руках кримінальних бізнес-груп, включаючи такі 

традиційні сфери організованої злочинності, як наркотики та проституція, а також 

більш властиві колишньому Радянському Союзу – вимагання, зловживання у 

фінансовому секторі, що втягувало державних чиновників у корупційну 

діяльність [490, с. 72–76].  

Були й інші особливості розвитку та укорінення корупції в умовах пізньої 

радянської системи. С. Сибіряков зазначає, що сприяла цьому притаманна 

радянському суспільству певна психологічна атмосфера. Специфікою «світсько-

радянського» суспільства тривалий час був принцип «ти – мені, я – тобі». 

Відповідно значна частина населення країни буквально, як губка, увібрала в себе 

ці принципи, нерідко слідувала їм, тим більше, що у багатьох випадках і у тих 

умовах інакше не можна було «здобути дефіцит», щось створити, здійснити, кудись 

влаштуватись тощо [49, с. 144]. 

Саме в цей час корупція стала поширеною у всіх сферах суспільного життя і 

зачіпала інтереси кожної людини та прошарку суспільства, негативно впливала на 

економічну, політичну, соціальну та культурну ситуацію в державі. Виникнення та 

існування корупції стає можливим з моменту відокремлення функцій управління в 

суспільній та господарській діяльності, оскільки саме в цьому випадку в управлінця 

виникає можливість розпоряджатись ресурсами та приймати рішення не в 

інтересах суспільства та держави, а виходячи з власних корисливих інтересів. 
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Найкраще зміст корупції в цей час відображає давньогрецький вислів «Do ut facies» 

– «Даю, щоб зробив» [240, с. 6].  

Таким чином відбулося стійке формування підходу «послуга за послугу» як 

цілісної системи цінностей. Очевидна підміна загальнолюдських уявлень про 

дружбу, взаємодопомогу і підтримку знайшла свій подальший розвиток у 

неправових корупційних практиках, у формі реалізації наведених і схожих гасел. 

Це, без сумніву, переросло пізніше у згадані нижче та надто поширені в Україні 

явища – такі як «кумівство», «земляцтво» та ін. 

Але колапс комунізму створив ще більші можливості для корупції у 

посткомуністичному просторі: простіше кажучи, кінець комуністичної системи 

спричинив появу порожнечі, за умов якої існувала потреба у докорінній зміні 

правил функціонування економіки і держави, а особи, які перебували в цей момент 

при владі, мали всі можливості переписувати ці правила для отримання власних 

переваг. Навіть у разі, якщо запроваджувані правила були адекватними, реальні 

гравці могли покладатись і покладались на політичні зв’язки, дисфункціональні 

державні інституції та корумпованих суддів, що в кінцевому результаті сприяло 

укоріненню корупційних практик та унеможливлювало переслідування. Корупція 

отримала найбільший розмах в тих державах, де вузька група еліт починала свою 

діяльність в умовах незначної політичної конкуренції з боку інших політичних сил, 

а також з недостатньо ефективного контролю з боку засобів масової інформації та 

громадських груп [457].  

Як показало масштабне дослідження корупції в чотирьох країнах (Україна, 

Болгарія, Словаччина, Чехія), в яких має місце близька за сутнісним наповненням 

(хоча й різна за стадіями) ситуація пострадянської трансформації суспільства, 

спільна дотичність до колишнього СРСР сильно впливає на рівень хабарництва та 

сприяє утворенню постійно відтворюваних корупційних схем [53, с. 280].  

Висновки, зроблені вченим на підставі аналізу соціологічних опитувань 

громадян у посткомуністичних країнах, вказують на багато спільного. Тут широкі 

інформаційні кампанії щодо неприпустимості корупції не призводять до бажаних 

результатів, оскільки більшість населення і так з цим згодні, однак реальна 
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проблема корупції полягає у тому, що громадяни та посадовці, які її засуджують, 

знаходяться під впливом зовнішніх чинників, які є значно сильнішими, ніж 

внутрішні переконання людини. Звісно, не кожен із громадян, в якого вимагають 

хабар, дає його, так як і не кожен посадовець, якому його пропонують, бере 

«подарунок», однак, також і за свідченнями учасників фокус-груп, зовнішній тиск 

має набагато більший вплив, ніж внутрішні цінності [341, с. 67–68].  

Справді, окремі акти корупції в посткомуністичних країнах стали 

невід’ємною частиною потужної та справжньої форми соціальної організації, тобто 

клієнталізму [490, с. 72–76]. Як зазначає Андрас Шайо, корумпована діяльність 

чиновників та бізнесменів у Східній Європі (включаючи Україну) не відображає 

моральний недолік, а скоріше є структурованою можливістю, в якій немає 

життєздатної альтернативи відносинам клієнталізму [440, с. 37–46].  

Більшість респондентів до чинників, які історично зумовили корупцію в 

Україні, віднесли специфічну психологічну атмосферу пізньої радянської системи, 

що ґрунтувалася на принципі «ти – мені, я – тобі» (56 %). Серед інших обраних 

варіантів – істотний вплив на ключові для держави економічні процеси у 

пострадянський період (90-ті роки) так званих «кримінальних елементів» (33 %); 

історично успадкований правовий нігілізм, за якого громадяни дотримуються 

правових норм не тому, що вважають їх легітимними, а тому, що бояться покарання 

(31 %); тривале перебування українських земель під іноземною окупацією 

внаслідок чого українці, зазнаючи постійної дискримінації, змушені були 

вдаватися до нелегальних (у тому числі, корупційних) засобів вирішення тих чи 

інших проблем (17 %) (див.: Додаток Д, п. 3). 

Отже, правовий нігілізм та відірваність права від реалій соціального буття в 

незалежній Україні стали негативними умовами для ще більшого розвитку 

корупційних практик. Незважаючи на демонтаж комуністичної системи та 

закладення основ ринкової економіки, проблема корупції в Україні набула рівня 

загальнонаціонального явища, стала системним фактором, зумовленим 

дисбалансом ряду соціально-економічних чинників, та одночасно породила нові 
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дисбаланси, деструктивно впливаючи на всі аспекти життя в молодій державі [380, 

с. 151–157]. 

Раніше було наголошено на методологічній важливості відмови від 

інституційного підходу під час дослідження корупції. Тобто на неприйнятності 

визнавати за корупцією будь-якого «корисного чи позитивного» впливу на 

суспільні відносини навіть на перехідному етапі розвитку держави. Але ця вірна 

позиція у жодному разі не скасовує об’єктивного факту деструктивного визнання 

багатьма суспільними суб’єктами «доречності» корупції, виконання нею 

регулюючої функції в умовах незрілої демократії. Тому в цій частині вказана 

проблема підлягає опису, констатації та аналізу на предмет її вирішення.  

Тож, як уже було згадано, на думку багатьох дослідників, високий рівень 

корупції в Україні зумовлений фактичною інституціоналізацією корупційних 

відносин. На відміну від класичних уявлень про корупцію як «пошкодження» 

нормального ходу управління справами суспільства, трактування 

постсоціалістичної корупції повинно враховувати зміни, що відбуваються в 

державі: із аномалії корупція загрожує стати і нерідко стає домінуючою нормою 

взаємовідносин соціальних і політичних суб’єктів, основою створення 

«паралельної» політичної і соціальної реальності [224, с. 4–5].  

Посилаючись на теорію Т. Тайлера, В. М. Дрьомін зазначає, що сприйняття 

легітимності відіграє основну роль у переконанні добровільно дотримуватися 

правових норм. Люди дотримуються цих норм тому, що вважають їх легітимними, 

а не тому, що бояться покарання. Творці права і його виконавці досягали набагато 

більшого у створенні правових систем, що викликали повагу, ніж під час посилення 

санкцій за їх недотримання. На думку Т. Тайлера, люди виконують приписи закону 

тому, що вони вірять у легітимність влади [501; 82, с. 105].  

Отже, сучасна корупція в Україні сформувалася через одночасне накладення 

(збіг) декількох значущих чинників. Як зазначає О. Тодика, система державного 

управління України досі залишається неефективною, оскільки вона еклектично 

поєднує як інститути, що лишилися від радянського періоду, так і нові інститути, 

що сформувалися в період незалежності. Ця система внутрішньо суперечлива, 
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незавершена, громіздка, відірвана від людей, внаслідок чого державне керування 

стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ [370, 

с. 83–86].  

Грицак Я. вірно акцентує на тому, що жодна територія, навіть із «кращою 

історією», не має імунітету до корупції. Цей висновок не релятивізує боротьбу з 

корупцією і зовсім не повинен схиляти до думки, ніби ця боротьба заздалегідь 

приречена на поразку. Навпаки: він вказує на те, що корупція, попри історію, може 

бути подолана у теперішньому часі. Для цього потрібна лише – політична воля тут 

і тепер, із думкою про майбутнє і без озирання на минуле [57]. Саме тому сьогодні 

зазначене не лише зумовлює гостру потребу перманентної модернізації 

законодавства у сфері боротьби з корупцією в Україні, організаційної діяльності 

компетентних органів державної влади, але й вимагає постійного підтримання 

більш високого ступеня актуальності сучасних наукових досліджень у цій сфері, 

здійснення освітньої, виховної, просвітницької діяльності.  

Загальна класифікація сучасних детермінант корупції. Чітке з’ясування саме 

причин та умов (можливостей) корупції є оптимальним для цілей протидії їй, як 

комплексно зумовленому суспільно небезпечному явищу.  

Відомо, що вітчизняна кримінологія керується діалектичним принципом 

усебічної об’єктивної закономірності і обумовленості усіх явищ природи і 

суспільства, у тому числі визнанням закономірності людської волі і людської 

поведінки (детермінізм). Детермінантами злочинності, а на видовому і 

індивідуальному рівнях злочинних проявів – причинами й умовами – виступають 

об’єктивні й суб’єктивні чинники (іноді їх називають фактори), взаємозв’язок яких 

формує у соціумі криміногенний потенціал, а також шкідливі зразки поведінки, що 

за певних умов виявляють себе у вигляді особистісного й соціально масового 

порушення моральних заборон і правових (у тому числі й кримінально-правових) 

норм [160, с. 16].  

На основі факту, що соціальні, економічні, політичні, правові та інші процеси 

і явища, які зумовлюють виникнення та розвиток чинників, що виконують роль 

загальних причин і умов корупції та причин і умов конкретних корупційних діянь, 



63 

  

перебувають у постійній взаємодії та взаємозв’язку, а їхня роль у системі 

детермінант корупції може змінюватися, тому й поділ факторів корупції за рівнем, 

змістом та силою їх детермінуючого впливу є умовним [190, с. 188]. Але умовність 

цього поділу не має зупиняти наукові пошуки у вказаній царині, оскільки цінність 

отриманої аналітики вкрай важлива для коректного визначення методології 

протидії корупції, вибору оптимального арсеналу засобів та прийомів для 

досягнення цієї мети. 

У літературі помітно різноманітні спроби класифікувати фактори корупції, 

зокрема: за рівнем, змістом та силою детермінуючого впливу: соціальні 

передумови корупції; загальні причини та умови корупції; причини та умови 

конкретних корупційних діянь [190, с. 187]; залежно від їх природи на: об’єктивні, 

об’єктивно-суб’єктивні та суб’єктивні [423, с. 122–132]; за сферою: соціально-

економічні, політичні, соціально-психологічні, кадрові та правові [409, с. 47]. 

Класифікація факторів корупції залежно від їхньої природи на об’єктивні, 

об’єктивно-суб’єктивні та суб’єктивні є дещо віддаленою від потреб розроблення 

практичних заходів протидії корупції, адже значна кількість чинників, що є 

суб’єктивними для однієї особи, стають явищем об’єктивної дійсності для іншої. 

Наприклад, толерантне сприйняття корупції більшою частиною суспільства є 

фактом об’єктивного характеру для тих, хто корупцію засуджує. Оскільки корупція 

полягає у вчиненні правопорушень посадовою особою, яка переслідує власні 

корисливі інтереси, а ці правопорушення можуть відбуватися різними способами 

та призводити до різних негативних наслідків, фактори, що призводять до корупції 

теж можуть істотно відрізнятись [468, с. 216–247].  

Артем’єв А. здійснив таку класифікацію причин корупції: суб’єктивні – 

визначені волею суб’єктів, що мають конкретну мету, яку вони бажають досягти, 

вступаючи в корупційні відносини (незадоволеність матеріальним становищем, 

бажання збагатитися, вислужитися, отримати благо, налагодити зв’язки, снобізм 

тощо); об’єктивні – не залежать від волі конкретних суб’єктів, які вступають в 

корупційні відносини. До них відносять: виділення чиновництва як класу з 

власними внутрішньокласовою мораллю і відповідальністю, політико-правовими 
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поглядами, субординацією, привілеями; можливість чиновників приймати рішення 

на власний розсуд (чинити свавілля на підвідомчій їм території і/або над особами, 

що їм підпорядковані); відсутність над державною, адміністративною чи іншою 

системою зовнішнього (незалежного) контролю, що передбачає юридичну, 

політичну, майнову, морально-етичну відповідальність; недосконалий державний 

механізм перерозподілу благ і/або наявність тіньового сектора перерозподілу 

благ [10, с. 27–28]. 

Причини корупції в Україні пропонують класифікувати так: історична 

зумовленість форм і методів корупційних дій; глибоке проникнення корупції в 

національне життя українського етносу в сфері побутових взаємовідносин; стійкий, 

законспірований або напівзаконспірований характер корупційної діяльності; 

зрощування економічної і політичної корупції з загально-кримінальною та 

організованою злочинністю, особливо в перші роки незалежності України. 

Розповсюдження в суспільній думці стереотипу, що без хабаря, кумівства, кланової 

підтримки в Україні неможливо вирішити господарчих, політичних і соціальних 

проблем. Використання корупційних дій в усе більш широких масштабах, коли 

корупція пронизує не тільки органи політичної і економічної влади, але і соціальну 

сферу, освіту, науку, охорону здоров’я, спорт, мистецтво і т. ін. [92].  

На думку В. Валлє, основними причинами існування масштабної корупції в 

Україні є: криміналізація значної частини політичної еліти; традиційна відсутність 

політичної волі щодо боротьби з корупцією; правовий нігілізм населення та 

традиційне толерантне ставлення до корупції; відсутність практики суворого 

покарання чиновників, винних у корупційних злочинах; прогресуючий стрімкий 

кількісний ріст чиновництва як кадрової основи корупції; розростання тіньової 

економіки та накопичення величезних незаконних доходів, значна частина яких 

спрямовується на фінансування корупційної діяльності; неефективність і 

непрозорість діяльності органів державної влади; відсутність ефективних систем 

судочинства і органів правопорядку; надзвичайна розгалуженість дозвільно-

регуляторної системи [32, с. 168–169].  
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Виділяють також об’єктивні умови, що підсилюють корумпованість держави 

(каталізатори корупції): наявність військових конфліктів на її території, бідність 

населення, експортно-сировинний характер економіки, домінування в ній 

державного сектора перерозподілу доходів, узурпація влади однією силою 

(політичною, релігійною або іншою), занадто широкі повноваження глави держави. 

Загалом це ті умови, які дозволяють одним особам творити щодо інших свавілля. 

При цьому таке свавілля може бути не тільки протизаконним, але і ґрунтуватися на 

законодавстві держави. В цьому випадку весь механізм держави спрямований на 

посилення свавілля і корупції, а його правова система – на збереження, зміцнення 

і розвиток корупційних відносин в державі. Функціонально позитивне право може 

бути направлено на встановлення і зміцнення корупційних відносин в державі, що 

не дозволяє досліджувати корупцію в рамках позитивістської правової школи, 

оскільки виникає парадокс: право стає неправом, а справедливість перетворюється 

в несправедливість [10, с. 28–29]. 

Задорожний С. стверджує, що «корупція стає інструментом соціальної 

реадаптації громадян до перманентних криз і соціальних негараздів, коли все 

більше значення в суспільній свідомості набувають цінності виживання за будь-яку 

ціну, прагматичні опінії пошуку виходу зі злиденного життя руйнують традиційну 

етику й мораль, а корупція починає сприйматися як буденність» [95, с. 64].  

 Мельник М. наголошує, що «корупція, як багатоаспектне соціальне явище, є 

своєрідним відображенням політичних, економічних, ідеологічних, управлінських 

та інших соціальних явищ та процесів, які мають місце у суспільстві та державі, 

результатом недосконалого функціонування державних та суспільних інститутів, 

закономірною реакцією членів суспільства на вади суспільного розвитку» [190, 

с. 185].  

На думку Л. Багрій-Шахматова, корупція як соціальне явище може 

виникнути та проявити себе тільки за наявності соціальної бази. Остання являє 

собою сукупність соціально-економічних, організаційних, моральних та інших 

факторів, завдяки яким підкуп, хабарництво, розкладення владно-управлінських, 

господарських, комерційних структур, посадових та інших офіційних осіб стають 
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реальністю, що підживлюють це зло та спричиняють шкідливий вплив на 

життєдіяльність громадянського суспільства, держави, їхніх органів та інститутів, 

що підриває віру в справедливість, авторитет влади й законів, деформує порядок, 

форми власності, правовідносини між громадянином і державою, яка не в змозі 

забезпечити йому нормальні умови життя, особисту безпеку та недоторканність 

майна [17, с. 116; 159, с. 240–241].  

Отже, виявлення причин корупції є необхідним для визначення пріоритетів 

та напрямів діяльності з протидії цьому асоціальному явищу. Найбільш 

ефективним для цілей теорії і практики протидії корупції в Україні є класифікація 

факторів за їх сферою, зокрема розмежування політичних, економічних та 

соціально-психологічних чинників корупції. 

Політичні чинники корупції. Існування корупції в Україні продиктоване 

загальною політичною ситуацією, що характеризується мінливістю, не 

прогнозованістю та постійною боротьбою політичних сил за переділ сфер впливу. 

З цього приводу, цитовані нижче висновки М. Мельника, незважаючи на те, що 

опубліковані ще у 2004 році, залишаються цілковито слушними та актуальними. 

Науковець відносить до політичних факторів корупції: 1) прорахунки в 

політиці реформування Української держави і суспільства (помилкова ідеологія 

реформ); 2) гальмування назрілих політичних процесів, що призвело до 

незавершеності формування політичної системи, повільного розвитку політичної 

структури та свідомості суспільства; 3) політичну нестабільність, яка, зокрема, 

проявляється у нестабільності існуючих політичних інститутів; 4) дисбаланс 

функцій та повноважень гілок влади; 5) звуження політичних основ демократії, 

посилення авторитаризму; 6) нерішучість і непослідовність у проведенні 

суспільних перетворень, безсистемне і нерішуче впровадження демократичних 

засад у різні сфери суспільного життя; 7) відсутність ефективного парламентського 

та громадського контролю за діяльністю вищих посадових осіб виконавчої гілки 

влади, у тому числі керівників правоохоронних структур; 8) відсутність належної 

політичної волі щодо системної протидії корупції; 9) недостатню визначеність, 
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непослідовність і неналежну наукову обґрунтованість здійснюваної 

антикорупційної політики [190, с. 189].  

 Михайленко Д. стверджує, що «неефективність чинної формації механізму 

кримінально-правової протидії корупції в Україні пов’язана з тим, що приведення 

його в дію як щодо корупційної злочинності, так і щодо кожного окремого 

корупційного злочину залежить від наявності, відсутності чи нейтральності 

фактору політичної волі вищого керівництва держави» [204, с. 210].  

На переконання М. І. Мельника, саме політична воля визначає зміст, а 

значить – і ефективність двох інших основних факторів протидії корупції – 

антикорупційної законодавчої бази та діяльності правоохоронних органів по її 

застосуванню – і, таким чином, ефективність протидії корупції загалом. Крім того, 

варто зауважити, що особливо важливим елементом системи протидії корупції 

політична воля є в країнах, яким притаманна слабкість основних демократичних 

інститутів, відсутність ефективного механізму громадського контролю за 

діяльністю державних органів, у тому числі правоохоронних, відсутність 

незалежної судової влади. За таких обставин саме політична воля виступає 

визначальним моментом антикорупційної діяльності [190, с. 238]. 

Крім того, «політичним джерелом корупції в Україні стала в певній мірі не 

підготовлена "шокова" демократизація суспільного життя, яка за слабких 

державних і суспільних інститутів, відсутності демократичних традицій, 

ідеологічного вакууму перетворилась у торгівлю голосами виборців, продаж посад, 

привілеїв, економічних і політичних рішень та інші деструктивні процеси. У свою 

чергу аномально високий рівень корупції в Україні різко послабив стратегічний 

курс на зміцнення демократичних і правових інститутів, що не дало змоги 

використати у повній мірі антикорупційні ресурси держави. Водночас корупція не 

пов’язана з демократією як такою, а з недостатнім рівнем її розвитку» [224, с. 8].  

Не викликає сумнівів, що середовище перманентних непродуманих 

соціальних та політичних перетворень і незавершених реформ є своєрідним 

«інкубатором» корупції. Є всі підстави погодитись, що поширеність корупції в 

Україні, як і в більшості постсоціалістичних країн, є результатом помилкового 
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підходу у виборі моделі реформування суспільства та її впровадження в 

життя [190, с. 190].  

Неоспорюваним також є тісний взаємозв’язок між частою зміною урядів, 

правлячих лідерів в країні та поширеністю корупції. Суспільство стикається з 

небезпекою втрати свого соціально-економічного становища з більшою чи 

меншою мірою стабільності внаслідок зміни загального політичного курсу 

держави, а громадянська невпевненість в завтрашньому дні провокує процвітання 

корупції. Фактором стрімкого поширення корупційних правопорушень є те, що 

інститути держави неналежно виконують запобіжні функції, а впливові суб’єкти 

корупційних правопорушень наділені ефективною системою захисту від 

соціального контролю [23, с. 284–289].  

Інакше кажучи, попри майже тридцятилітню історію незалежності сучасної 

Української держави, як не парадоксально, найбільш стабільним параметром 

національного політичного життя залишається його нестабільність. Звичайно, з 

моменту виходу в світ більшості наукових досліджень з питань політичних 

чинників корупції, в Україні суттєво змінились не тільки розташування політичних 

сил, але й чинне законодавство, а також рівень залученості громадян до вирішення 

питань державного життя. Тому ця проблематика потребує давно очікуваної 

актуалізації, що буде запропоновано в одному з наступних підрозділів цієї роботи. 

Економічні чинники корупції. Одним з найбільш дискусійних питань (не з 

погляду об’єктивної дискусійності, а кількості дискусій у літературі) є питання 

економічних чинників корупції, простими словами – бідності. Одні автори 

відзначають бідність як головну причину корупції в державі, інші – наполягають 

на надуманості цієї причини, треті – поєднують обидва підходи. Зокрема, І. Рогов 

називає корупцію «двосічним інструментом» – вона, за його словами, може 

плекатися в рівній мірі і на ґрунті процвітання і достатку, і при відсутності 

благополуччя [240, с. 67].  

На думку В. Валлє, матеріальні мотиви, що виражаються у бажанні 

збагачення за рахунок вчинення корупційного діяння, не є визначальними 

порівняно із нематеріальними мотивами, наприклад, прагнення до 
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самоствердження через розроблення і реалізацію «високоінтелектуальних» 

корупційних схем; вираження протесту проти системи; одержання задоволення від 

відчуття ризикованості здійснення протиправної діяльності тощо. Дослідниця 

вважає, що саме особисті (нематеріальні) мотиви є значно сильнішими і глибшими 

за своєю природою [32, с. 50].  

На думку Я. Грицака, корупція пов’язана з бідністю, але в оберненій 

пропорції: що вища корупція, то бідніше суспільство. Тому найкращий і 

найнадійніший спосіб боротьби з корупцією – це підвищення рівня суспільного 

багатства. При цьому вчений вважає, що корупція є водночас і причиною, і 

наслідком суспільної бідності [57]. 

Складно заперечити тому, що умовою процвітання корупції є суттєва різниця 

в оплаті праці в органах державної влади та в приватному секторі, адже така 

ситуація не тільки провокує безпосереднє отримання неправомірних вигод, але й 

пояснює прагнення службовців шукати альтернативні джерела доходу, наприклад 

непублічно займатись підприємництвом, що призводить до зрощення державного 

апарату з бізнесом. Більше того, користуючись логічним прийомом «доведення від 

зворотного», можна дійти висновку, що вищі офіційні доходи державних 

службовців, як і розумно організована система матеріальних заохочень (премій і 

надбавок) та нематеріальних стимулів (зокрема, справедливе службове 

просування) створюють умови для відповідального ставлення до займаної посади і 

небажання йти на ризик викриття в участі в корупційних взаєминах. 

Слід зазначити, що потенційний корупціонер перебуває в стані 

«балансування» між очікуваними прибутками від корупційної діяльності та 

очікуваною ціною вчинення такого діяння, зокрема як психологічною та 

соціальною, як і фінансовою [497, с. 402].  

Крім того, не треба абсолютизувати рівень оплати праці як панацею від 

корупції, адже це лише один із низки чинників, що впливають на мотивацію та 

поведінку державних службовців. На прикладі готовності податкових інспекторів 

отримувати неправомірну вигоду, норвезький дослідник фіскальної корупції 

О. Фєльстад встановив, що в середовищі, де попит на корупційні послуги є 
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суттєвим, а контроль неефективним, підвищення заробітної плати може 

послугувати додатковим «бонусом» до отримуваних хабарів. Останні економічні 

дослідження поведінкових реакцій виявляють, що реформатори та економісти 

схильні перебільшувати вплив грошових ініціатив з огляду на поверхневе і вузьке 

розуміння внутрішньої мотивації та динаміки поведінки в групі [458, с. 503].  

Мельник М. вважає, що економічна криза виступає сильним 

антикорупційним чинником, оскільки може спонукати суспільство до соціальної 

консолідації, об’єднання зусиль різних політичних сил, різних прошарків 

населення на вихід з кризи, на демократизацію суспільства і побудову правової 

держави [190, с. 196].  

Але, зазвичай, соціально-економічні фактори корупції визначають її 

динамічне зростання. Зокрема, суттєвими чинниками сучасної корупції в Україні є 

майнова поляризація населення, яка є фактором поширення різноманітних форм 

девіантної поведінки та криміналізації суспільства загалом; періодичні економічні 

і фінансові кризи, а також відсутність належних етичних стандартів ведення 

бізнесу, що є результатом неправильно проведеної приватизації та 

переорієнтування на капіталістичну систему економіки, що не супроводжувалось 

виробленням культури власника. Потужними факторами корумпування 

суспільних відносин виступають також криміналізація та тінізація економіки, 

надмірне втручання держави в економіку, хибна методологія та недостатньо 

прозора приватизація державного та комунального майна [190, с. 169].  

Приміром, вирішуючи актуальне питання: чому поширена корупція може 

існувати паралельно з високими темпами економічного розвитку Китаю, але 

призводить до економічного відставання економіки Росії, дослідники наголошують 

на показнику безперервності та наступності державної влади – раптовий колапс 

централізованого контролю після розпаду СРСР призвів до боротьби попередніх 

посадовців та нових капіталістів за отримання вигод в Росії, натомість в Китаї 

корупція не пов’язана з падінням режиму. Отже, темпи економічного розвитку хоча 

і є важливим фактором поширення корупції, все ж не є визначальним з огляду на 

відсутність прямолінійного причиново-наслідкового зв’язку [441, с. 278–323].  
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Проте фактор економічного розвитку не варто недооцінювати, адже, окрім 

очевидного впливу на рівень демократії, фінансове благополуччя держави 

забезпечує поширення освіти, поінформованості та деперсоналізованих відносин, 

причому кожен з цих наслідків є одночасно запорукою виявлення випадків корупції 

та притягнення винних осіб до відповідальності. 

Окремим проблемним питанням, вкрай актуальним для вітчизняних реалій, є 

частка тіньової економіки в країні. При цьому детінізація економіки в Україні 

стримується низкою невирішених проблем, серед них: значним податковим 

навантаженням на корпоративний сектор на тлі високої вартості залучення 

кредитних ресурсів; несприятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою на 

ключових товарних ринках вітчизняного експорту, скороченням внутрішнього 

попиту на вітчизняну продукцію, зростанням витрат на імпортну сировину та 

матеріали через девальвацію національної валюти та введення додаткового 

імпортного збору; наявністю значних інвестиційних ризиків; загостренням 

міжнародних відносин із країною торгівельним партером (РФ), втратою Україною 

її ринків [365].  

Без сумніву, кошти, які обертаються в межах тіньової економіки, є не чим 

іншим, як «платіжним засобом», без якого проведення корупційних транзакцій 

було б неможливим, а тому за обсягом коштів тіньової економіки, з певними 

застереженнями, можна робити висновки і про масштаби корупції. Та навпаки, 

протидія тіньовій економіці – є, хоча й опосередкованим, але ефективним 

запобіжником розвитку корупції. 

Дослідники також наголошують на ролі становлення та розвитку 

«суспільства споживання» у появі низки соціальних феноменів та явищ (сукупності 

явищ), що можуть розглядатись як фактори, які сприяють проявам корупції [409, 

с. 47].  

Досвід більшості держав світу з багатими природними ресурсами 

підтверджує вказаний висновок та свідчить про особливу повагу до еліт тих 

небагатьох країн, які зуміли протистояти лінійним реакціям на контроль над 
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природними багатствами, спрямувавши їх потенціал на розвиток національних 

економік (заміть утвердження корупційно-олігархічних режимів). 

Аналізуючи першопричини корупції в Україні, А. Бойко привертає увагу до 

соціально-економічних чинників., зазначаючи, що «В Україні вони значною мірою 

пов’язані з відсутністю конкурентного середовища у сфері підприємницької 

діяльності та створенням сприятливих умов для провладного бізнесу, що 

призводить до низької легітимності приватної власності і слабкої мотивації до 

економічного зростання. Саме наближення до влади дало можливість окремим 

корпоративно-бюрократичним групам монополізувати цілі галузі господарювання. 

Послабились стимули для зростання продуктивності праці та інноваційного 

розвитку. Україна стала інвестиційно непривабливою, а економічну конкуренцію 

було підмінено конкуренцією номенклатурного впливу. На жаль, у політичної 

еліти немає розуміння того, що в умовах ринкових відносин без економічної не 

може бути політичної конкуренції і відповідно – поступального економічного 

розвитку» [23, с. 284–289]. 

На думку Є. Невмержицького, важливо врахувати економічний підхід до 

проблеми корупції, сутність якого полягає в тому, що «незалежно від того, у якій 

сфері корупція проявляється, вона має матеріальний інтерес і зростає завдяки 

прагненню отримати економічний зиск шляхом того політичного процесу, яким 

стало в Україні державне регулювання різних сфер економічного життя. Сфера 

економіки саме те середовище, де корупція живиться і заради чого чиновник 

вступає у корупційні зв’язки» [224, с. 8].  

У кожному разі корупцію можна вважати чітким сигналом про відсутність 

або недостатність економічної конкуренції в країні, адже конкуренція між 

надавачами послуг або постачальниками знижує ціни, що, відповідно, звужує 

прибуток продавця і одночасно обмежує інтерес державних службовців до 

отримання неправомірних вигод. 

У всіх випадках вчинення корупційного правопорушення мотивом є бажання 

отримати неправомірну, зазвичай грошову (матеріальну) вигоду. Проте в одних 

випадках на це штовхає бідність чи інші об’єктивні обставини (які, можливо, 
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пом’якшують вину правопорушника, але не виправдовують його), в інших – не 

зумовлене скрутним становищем, а отже нічим невимушене, крім корисливого 

інтересу, прагнення постійного збагачення. Звісно, бідність є водночас як 

причиною, так і наслідком корупції, але з кримінологічного погляду, у цих двох 

якостях (як і пов’язані з нею інші негативні фактори) її треба чітко розмежовувати, 

враховуючи з одного боку її корупціогенний вплив, з іншого – залежність її рівня 

від рівня корупції. В Україні, очевидно, це розмежування проводиться не надто 

успішно, що потребує детальнішого наукового аналізу. 

Як і у випадку з політичною волею, впливу кримінологічних засобів на 

вирішення цієї проблеми практично немає. Але це зовсім не означає, що в такому 

разі нею можна нехтувати під час розроблення наукових доктрин, вирішення 

завдань протидії корупції в Україні.  

Економічне зростання не повинне трактуватись як основний спосіб протидії 

корупції також з огляду на те, що корупція не є однорідною та ізольованою 

проблемою – це ймовірно симптом того, що державні чи соціальні відносини 

здійснюються в спосіб, що підриває справедливість та легітимність держави і 

призводить до розтрачання коштів та незадовільної адресності бюджетних 

видатків. У висококорумпованих державах навіть політичні програми, що 

номінально спрямовані на економічний розвиток, найбільш ймовірно, зазнають 

саботажу зі сторони посадовців та приватних осіб, що прагнуть особистого 

збагачення.  

Тут якраз у нагоді стає розмежування видів корупції. Адже через розкрадання 

бюджетних коштів високопосадовцями, коли рішення про витрату державних 

коштів приймають з метою задоволення особистих інтересів або в результаті 

суттєвих хабарів, проблема бідності населення посилюється. Тому, корупцію у 

вищих ешелонах влади можна назвати причиною бідності, а не бідність причиною 

корупції. А ось на побутовому рівні заперечувати фактор бідності не можна.  

Низова (побутова) корупція справді може бути зумовлена різними проявами 

бідності: в бідних країнах, очолюваних корумпованими елітами, державні 

службовці нижчих та середніх рангів в більшості випадків не отримують платні, 
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достатньої для забезпечення мінімальних потреб гідного проживання, що є 

передумовою поширення корупції. Знижуючи доходи держави за рахунок 

сприяння ухиленню від сплати податків та слабкого фіскального управління, 

корупція обмежує здатність урядів забезпечувати якісну роботу державних служб, 

що провокує економічний спад та черговий виток корупції. В таких умовах 

виявлення напряму причиново-наслідкового зв’язку є вкрай складним.  

Отже, некорумпованих бідних держав у світі просто не існує. Корумповані 

багаті – є, хоча це швидше виняток з правила. Тому й справді, корупція – одна з 

причин та один з наслідків бідності, але її подолання підвищує суспільний 

добробут тільки в умовах ринкової економіки. Відповідно рівень можливої 

мінімізації корупції в кожній конкретній країні має множитися на умовний 

коефіцієнт її добробуту. Інакше кажучи – боротьба з корупцією в бідній державі – 

надскладне завдання, і навпаки. При цьому, корупція є перешкодою для 

підвищення не лише рівня життя, а й демократичних стандартів. Тому, не 

подолавши бідність, корупцію в Україні можна буде побороти тільки ціною 

відмови від демократії, прав людини та верховенства права, чого не можна 

допустити. Як узгодити ці взаємовиключні завдання – питання окремого 

дослідження.  

Соціально-психологічні чинники корупції. Більшість опитаних в межах цього 

дослідження громадян (70 %) вважають суспільно-психологічні чинники (зокрема, 

правовий нігілізм, «кумівство» при доборі кадрів на ключові державні та політичні 

посади) такими, що найістотніше впливають на рівень корупції в Україні. 

Натомість, економічні чинники (зокрема, зубожіння (бідність) значної частини 

населення, значна майнова «поляризація» населення) відзначили лише 35 % 

опитаних (див.: Додаток Д, п. 7).  

Правовий нігілізм, який полягає у скептичному ставленні до правових форм 

організації суспільного життя загалом і до права зокрема, безсумнівно, є 

необхідною передумовою активної участі в корупційних відносинах. Особливо 

небезпечним для Української держави є так званий елітарний правовий нігілізм, 
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який вражає правову свідомість представників провладної еліти і гальмує рух до 

реальних реформ. 

Невмержицький Є. слушно звертає увагу, що причини корупції коріняться у 

культурі, моралі і менталітеті нації. Саме залежно від цих якостей у світі 

сформувались такі моделі корупції як західноєвропейська, ісламська, азіатська, 

африканська, латиноамериканська та інші, тобто корупція може бути 

субкультурою окремих народів [224, с. 8].  

Соціальні системи, в яких поведінка визначається сильними сімейними 

традиціями, теж більше схильні до корупції. Це можна пояснити тим, що оскільки 

корупційні угоди не можуть бути забезпечені законними засобами, довіра між 

учасниками корупційних взаємин є вкрай важливою. Це окремий тип «довіри», що 

відрізняється від загального рівня довіри між громадянами. 

Є вчені, які вважають, що у вітчизняному соціально-політичному просторі 

завдяки непотизму та подібним йому явищам корупція вкоренилася на всіх рівнях 

державного управління від вищих органів виконавчої влади до обласних і районних 

державних адміністрацій, в правоохоронних органах і судах, армії, фінансово-

економічній, освітній, медичній та багатьох інших сферах життєдіяльності 

суспільства. Тобто причинами значного рівня корупції в Україні, такі вчені 

визнають саме непотизм та схожі явища [333, с. 188].  

Практика непотизму призводить до знищення здорової професійної 

конкуренції, сприяє утворенню нездорового психологічного клімату, напруженості 

в стосунках та недовіри одне до одного в колективах, формує байдуже ставлення 

співробітників до виконання своїх обов’язків, породжує апатію та призводить до 

зниження показників і темпів росту установи (закладу, організації тощо), яка 

перестає розвиватися. Аморальність та протиправність непотизму виявляється у 

нехтуванні інтересами спільноти (суспільства, держави), особливо на державному та 

місцевому рівнях, в інтересах лише невеликої групи людей, пов’язаних родинними 

або ментальними стосунками, породжує конфліктність між сімейними кланами за 

домінування в цій сфері діяльності. Особи, що отримали посаду через непотичні та 

їм подібні зв’язки, практично знімають з себе відповідальність за результат роботи, 
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а їх керівники втрачають важелі управління ними, а разом з цим і свій імідж [333, 

с. 203].  

В Україні ситуація з непотизмом сприяє встановленню й утвердженню 

кланових відносин, адже представники різних політичних сил досить часто 

пов’язані між собою родинними узами, що перетворює ієрархію політичної 

системи на «клубок» заплутаних родинних зв’язків, що не сприяє ефективності 

представницьких інститутів, зокрема політичних партій [254, с. 255–256].  

Мацієвський Ю. зазначає, що згадані явища та інші неформальні практики в 

умовах слабкого суспільного імунітету – дієвих формальних інститутів, передусім 

Конституції, паразитують на суспільному організмі аж до його загибелі [184, с. 14–

20].  

Аналіз існуючих в Україні підходів до здійснення кадрового добору та 

формування політико-управлінської еліти дає окремим дослідникам підстави для 

висновку, що «при здійсненні призначень на ключові державні та політичні посади 

одним із основних критеріїв добору стали наявність родинних чи близьких зв’язків, 

бізнес-інтересів, лобістської діяльності, протекції» [234]. 

Не менш важливим для позитивного вирішення питання запобігання 

фаворитизму (непотизму) та кронізму при рекрутуванні політико-управлінської 

еліти є посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства 

України, що встановлюють обмеження до призначення на керівні державні посади 

близьких родичів та запобігання корупції. При цьому корисним є успішний досвід 

інших держав у запровадженні нових механізмів та превентивних засобів для 

уникнення та усунення сімейних та бізнес-кланів у системі вищих органів 

державної влади [234]. 

Цей досвід, зокрема, досить вдало використано українським законодавцем 

через встановлення обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону «Про 

запобігання корупції»), обов’язку для суддів щорічного подання до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів декларації родинних зв’язків (ст. 61 Закону «Про 

судоустрій та статус суддів»), обов’язку для кандидатів на посаду прокурора 
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подавати декларацію доброчесності та родинних зв’язків (ст. 30 Закону «Про 

прокуратуру»). 

Глибоке дослідження культурологічних факторів корупції становить 

окремий теоретичний та практичний інтерес з огляду на те, що будь-які політичні, 

економічні чи правові реформи, спрямовані на протидію корупції, однак проведені 

без вивчення культурологічного підґрунтя, приречені на провал, адже суспільство 

в будь-який момент може повернутись до попереднього культурологічно 

детермінованого рівня корупції. Американський учений Браян Хастед зазначає, що 

концептуальні підходи до протидії корупції повинні бути значною мірою 

продиктовані вихідними культурологічними даними: в країнах, в яких розподіл 

влади є нерівномірним, а суспільна ієрархія прийнятною, більше перспектив має 

принцип упровадження реформ «зверху до низу», ніж кампанія, що ініціюється 

стихійно чи за ініціативою низів [465, с. 339–359].  

Варто зазначити, що українське суспільство, з одного боку, розуміючи 

небезпеку і шкідливість корупції, з іншого – настільки звиклося з нею, що, по суті, 

включило її до одного з традиційних елементів повсякденного життя як неминуче 

зло. За одним із соціологічних досліджень, українці водночас визнають як 

поширеність корупції, так і її функціональність. Тому в масовій свідомості існує 

суперечливе поєднання сприйняття корупції як соціальнонебезпечного злочинного 

явища, а з іншого, як невід’ємної частини життя, звички змушеного застосування 

корупційних практик, зумовленого соціально-економічними чинниками [271]. 

Хоча при уважнішому аналізі, ця суперечливість не здається уже такою 

нелогічною. Скажімо, звичайний українець негативно сприймає корупцію зазвичай 

як абстрактне поняття, що завдає шкоди таким же абстрактним, в його уявленні, 

державі і суспільству, вважаючи винними у ній насамперед представників вищого 

політичного та економічного класу. Натомість, аналогічні дії на нижчому 

(«побутовому») рівні такого ж осуду часто не отримують, сприймаються з певною 

долею розуміння і виправдання.  

При цьому не можна забувати про типову конкуренцію інтересів. Усі 

розуміють, що, приміром, інтерес батька новонародженої дитини у поміщенні її в 
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«нормальні» умови в пологовому будинку зазвичай вищий за абстрактний інтерес 

протидії корупції в державі, що, як часто можна почути: «не здатна забезпечити ані 

належні умови перебування пацієнтів, ані належного рівня оплати медичному 

персоналу». Імовірність бути покараним за такий вчинок об’єктивно низька, а на 

рівні усвідомлення «хабародавця» практично не розглядається як можлива. 

Усебічне розуміння морально-психологічних установок громадян може 

пролити світло на причини масового поширення корупції в Україні. Зокрема, 

відсутність належного авторитету держави, її посадових осіб та актів, які вони 

вчиняють та видають, в очах громадян є тим глибинним фактором, що провокує на 

вчинення корупційних діянь та визнання їх допустимим з погляду моралі. 

Очевидно, що учасниками корупції зазвичай є дві сторони – суб’єкти 

кожного конкретного корупційного правопорушення. Поодинокі випадки таких 

фактів, особливо, якщо хоча б частина з них розкривається, а винні притягуються 

до юридичної відповідальності, є нормальним «побічним» ефектом 

функціонування будь-якої держави чи суспільства. Водночас, коли такі 

правопорушення набувають масового характеру, а їх наслідки проникають у кожну 

сферу суспільних відносин – це ознака неповноцінності суспільно-державного 

договору, укладеного на момент заснування держави та неналежного його 

виконання обома сторонами. Такий стан справ свідчить про те, що учасниками 

цього масового корупційного явища виступає ціле суспільство з одного боку і сама 

держава з іншого (про що детальніше йтиметься у наступних розділах). Відсутність 

кардинальної зміни такого становища буде постійною причиною економічної 

стагнації та політичних криз в Україні, періодично призводитиме до тимчасових 

масових протестів активної меншості суспільства, але не змінить пасивну 

більшість, що нівелюватиме будь-які реформаторські зусилля. 

Інші чинники (детермінанти) корупції. Одним з факторів корупції можна 

назвати і розмір державного апарату, на що часто звертається увага в західній 

науковій літературі [482, с. 409–430]. Дослідники доводять на прикладі перехідних 

економік Європи та Центральної Азії, що вищі бар’єри для доступу на ринок 

призводять до вищої корупції, а кількість процедур, тривалість часу та розміри 
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офіційні витрати для відкриття нової справи тісно корелюють з рівнем корупції в 

країні [474, с. 3–52].  

Крім того, емпіричних даних, які свідчили б на користь причиново-

наслідкового зв’язку між розміром державного сектора та корупцією недостатньо. 

Більше того, станом на сьогодні вчені успішно довели, що чим більші масштаби та 

розгалуженість системи державного управління, тим менш корумпованою ця 

система є: неочікувано високі показники корупції в країнах з відносно невеликими 

розмірами державного апарату можуть бути наслідком того, що кількісні 

параметри апарату позитивно впливають на можливості та внутрішні стимули 

посадовців брати участь у корупційних діяннях [483].  

Хоча це нелогічно, але багаточисленний державний сектор по своїй суті не 

впливає на рівень корупції в країні. Насправді дані свідчать на користь практично 

протилежного підходу: функціонування значного за розмірами державного сектора 

пов’язане з меншим рівнем корупції за умови стабільності всіх інших змінних, що 

відображає більшу пильність зі сторони громадськості за проявами корупції та 

сильніший вплив інститутів, призначених для боротьби з такою діяльністю [462].  

Не ставлячи під сумнів напрацювання американських науковців, зазначимо, 

що вітчизняні реалії мають певну специфіку. Приміром, дослідження побудовані 

на припущенні, що службовці в багаточисленному публічному секторі ефективно 

виконують власні повноваження, а тому вищенаведені висновки можуть бути 

неактуальними для України, в якій державний апарат треба назвати не 

«багаточисленним», а скоріше «громіздким і невпорядкованим», повноваження 

різних державних органів можуть перетинатись і дублюватись, а продуктивність 

роботи значної частини службовців залишає бажати кращого. Звичайно, треба 

розуміти, що у цьому разі проблема може полягати не в корупції, а у надмірних 

витратах на утримання неоптимального штату службовців, що не становить 

інтересу для дослідження з питань протидії корупції. 

Окремі форми втручання уряду в економіку, особливо у регуляторній сфері, 

сприяють корупції завдяки створенню додаткових можливостей для давання та 

отримання неправомірних вигод. Тому можна зробити висновок, що 
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корупціогенний вплив урядових інтервенцій має потенціал нівелювати ефект 

зменшення корупції, зумовлений більшою ефективністю роботи державного 

апарату. 

Гатті Р. доводить, що існує позитивний зв’язок між неточністю і вразливістю 

урядового регулювання та рівнем корупції. Окрім того, результати його досліджень 

становлять інтерес з огляду на те, що увага зміщується від корупціогенного впливу 

«регуляції» як загального поняття, на аспект якості саме застосування нормативно-

правових актів: встановлено, що чіткі правила хоча й можуть спричиняти певні 

тягарі для бізнесу, однак не призводять до зростання рівня корупції. Скажімо, 

широко диверсифікована сітка торгівельних тарифів є надзвичайно сприятливим 

середовищем для отримування неправомірних вигод, тоді як уніфікований 

торгівельний тариф обмежує можливості державних службовців провокувати або 

вимагати хабарі [459]. 

Окремою проблемою вітчизняної правової системи, а відтак і правовим 

фактором корупції, є значні труднощі в застосуванні закону до будь-якої особи 

абстраговано від займаної нею посади, політичних вподобань, родинних зв’язків та 

близькості до керуючої еліти – за наявності правових підстав. Випадки реального 

притягнення до кримінальної відповідальності високопоставлених державних 

службовців в Україні не можна вважати звичною правозастосовчою практикою у 

сфері протидії корупції. До того ж, нерідко ведення кримінального провадження 

проти корумпованих чиновників такого рангу пов’язане з конфліктом інтересів 

різноманітних політичних і фінансових груп, що однозначно негативно 

відображається на результатах діяльності правоохоронних органів та суду й 

підриває віру населення у реальність політичної волі до протидії корупції. 

В більшості випадків можна говорити про те, що рішення про притягнення 

державних службовців вищого рангу до кримінальної відповідальності приймалось 

не за критерієм наявності чи відсутності юридичних підстав, а на основі політичної 

доцільності, вузькопартійних інтересів, ступеня близькості такої особи до 

вищестоящого керівництва та інших суб’єктивних факторів [106].  
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Слушною є думка М. Мельника про те, що неправильне, передусім в силу 

вибіркового підходу, застосування правових норм призводить до того, що 

виявляються переважно прояви «дрібної» корупції, а це породжує «легальну» 

великомасштабну корупцію, яка «прикривається» неправомірними за суттю, але 

відповідними за формою офіційними рішеннями. За таких обставин 

антикорупційне законодавство, яким би бездоганним воно не було, приречене 

існувати лише декларативно, а правоохоронні органи змушені здійснювати 

імітацію процесу викорінення корупції [190, с. 201, 374].  

Ще одним важливим аспектом проблеми є те, як бачить пересічний державний 

службовець роль клієнта у корупційних відносинах. Стиль подання інформації про 

корупцію серед чиновництва України засобами ЗМІ робить її асиметричним, 

однобічним явищем: чиновники займаються здирництвом – клієнти змушені 

вдаватися до хабарництва. Натомість останні дослідження корупції акцентують 

увагу саме на наявності взаємної зацікавленості у корупційних відносинах, оскільки 

кожен отримує для себе бажане. З іншого боку, самі споживачі державних послуг 

звертаються до влади, вже маючи стереотипні настанови щодо її 

корумпованості [209, с. 22].  

Такий стан суспільних настроїв породжує невпевненість громадян у 

здатності держави не лише гарантувати їх права та свободи, але й підтримувати 

правовий порядок у країні загалом. 

Тому окремої уваги заслуговує питання ролі соціальної структури в 

поширенні корупції в країні, зокрема дослідники зазначають, що соціуми, в яких 

домінують чоловіки, більш пронизані корупційними зв’язками. Натомість, у більш 

однорідних за статевою ознакою суспільствах корупція не отримує таких розмахів. 

Дослідження переконливо демонструють, що процентне співвідношення жінок на 

ринку праці та в парламенті має негативний вплив на рівень корупції, а ініціативи, 

спрямовані на збільшення ролі жінок в політиці, можуть мати наслідком 

зменшення рівня корупції [492, с. 25–55]. Отже, є підстави вважати, що високий 

рівень залученості жінок до вирішення державних справ є скоріше не фактором 
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прозорості, а індикатором демократичності країни та панування верховенства 

права, а тому його роль не повинна перебільшуватись. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що дієвість ефективних у 

багатих і розвинутих країнах кримінологічних підходів, прийомів і засобів у 

боротьбі з корупцією буде значно меншою в умовах України, яка лише закладає 

основи для сталої демократії, утверджує правові та економічні принципи 

універсального характеру. Тому основні зусилля сучасної кримінології мають бути 

спрямовані на протидію корупції навіть в умовах збереження її поточних причин, 

серед яких тривалий час чільне місце займали: а) відсутність відповідної 

політичної волі; б) недостатньо висока правова культура громадян та посадових 

осіб органів публічної влади; в) низький рівень економічного розвитку України.  

 

1.4. Суспільна небезпека та наслідки корупції 

 

Особливості суспільної небезпеки корупції. Повноаспектне розуміння явища 

корупції в Україні неможливе без дослідження однієї з її найважливіших 

характеристик – негативних наслідків у різних сферах суспільних відносин та 

загалом. Як уже було зазначено, корупція ніколи не тягне за собою позитивних 

(корисних) наслідків, а ті, що здаються такими при поверхневому аналізі, зазвичай 

виявляються чи не найбільш небезпечними.  

При цьому корупція існує у всіх складових механізму функціонування 

державно-організованого суспільства [10, с. 17]. В його (суспільства) рамках 

корупція розмежовує дві підсистеми: офіційну, засновану на принципі 

верховенства права, та неофіційну, що існує за рахунок здійснення протиправних 

практик. М. Мельник вказує, що суб’єкти корупції не можуть існувати виключно в 

системі координат неофіційної системи: суб’єкти корупції не можуть існувати без 

офіційної підсистеми. Остання для них є обов’язковою передумовою встановлення 

корумпованих відносин: для того, щоб зловживати владою, її потрібно мати – 

посідати відповідну посаду в органах державної влади, бути наділеним певними 
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повноваженнями, мати можливість їх офіційно використовувати. Крім того, 

офіційна підсистема є прикриттям неофіційної підсистеми [190, с. 47].  

Дослідники зазначають, що сьогодні корупція виступає не тільки як засіб 

легалізації соціального статусу або, навпаки, його формалізації як власника 

економічного ресурсу за допомогою підкупу. Корупція перетворюється у якісно 

новий соціальний феномен, у межах якого відбувається зрощування 

адміністративного ресурсу держави і принципів організації кримінального світу, 

витіснення організованих соціальних форм паралельною несоціальною або, 

точніше, асоціальною формою «сірих зон неправа», зміщення меж дозволеного і 

належного в сторону вже нелюдської, в моральному відношенні, мотивації 

злочинної поведінки, що нерідко закріплюється в недалекоглядних законодавчих, 

тобто формально правових актах [260, с. 22].  

Більше того, морально-психологічні наслідки корупції проявляються в тому, 

що вона: є потужним фактором деморалізації суспільства, девальвації моральних 

цінностей, деформації індивідуальної та суспільної психології; нищить духовні та 

моральні цінності; сприяє поширенню у суспільстві кримінальної психології; 

змінює мотивацію службових осіб у сфері державного управління, а також 

громадян у різних сферах соціального життя. Корупція породжує у психології 

громадян відчуття безсилля, беззахисності перед державою, її окремими 

інститутами, посадовими та службовими особами [190, с. 52]. 

Науковці звертають увагу, що через вплив корупції на соціальну сферу в 

суспільстві формується подвійний стандарт моралі та поведінки, основоположним 

фактором значимості особи та критерієм її успіху стає матеріальне становище, 

досягнуте не обов’язково законним шляхом. Відбувається загальний перелом 

соціальних регуляторів поведінки. Корупція чинить вплив і на стратифікацію 

суспільства та формування олігархічних груп за рахунок несправедливого розподілу 

фінансів [26, с. 4].  

У таких умовах корупція проходить складний шлях, еволюціонуючи від 

негативного соціального явища, що викликає однозначний осуд зі сторони 

суспільства, до регулятора поведінки та прийнятного способу вирішення особистих 
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питань. Такі якісні зміни в суспільній оцінці корупції та акцептування останньої до 

розряду нормальних правил поведінки спричиняє деформацію психології як 

соціуму, так і окремого індивіда. 

Створюючи умови для перерозподілу суспільних благ на користь вузьких 

груп, корупція призводить до соціальної диференціації населення, існування 

значних відмінностей між декларованими та реальними цінностями, а тому і до 

формування подвійних стандартів поведінки у членів суспільства.  

 Бриндза В. з цього приводу, хоча й суперечливо, але красномовно 

висловлюється так: «Стрибки у розвитку, хай і за допомогою корупції (в широкому 

розумінні), можуть бути закономірними для міцної та прогнозованої системи з 

чіткими правилами. За тим самим принципом рослина проростає крізь асфальт. 

Набагато важче відштовхнутися в тягучому, липкому павутинні зневіри та 

тотального релятивізму. За відсутності інформації та ініціатив ззовні, корупція 

«нормалізується» у щоденній практиці, розмиває межі між добрим та поганим, 

присипляє відчуття необхідності та сенсу змін чинного ладу – аж до стану, коли 

корупцію беруться виправдовувати не лише з погляду «як є», а вже і з погляду «як 

мало би бути» [27].  

Навіть російські вчені визнають, що негативний вплив корупції виражається 

в небезпеці закріплення псевдодержавних та квазігромадянських типів соціальних 

відносин, трансформації корупції з соціального явища у специфічний соціальний 

інститут (перетворення корупційних практик у регулярні, стійкі, довготриваючі та 

впорядковані), у сприйнятті корупції сучасним суспільством як природного явища 

(природної форми поведінки), яке зведено в ранг звичаїв та традицій російського 

побуту, а також відсутності невідворотності її юридичного запобігання [425, с. 3; 

424, с. 11–13].  

Для державної влади, як і загалом для правової системи, ця проблема набуває 

особливого значення, оскільки одним з основних негативних наслідків її 

невирішеності є втрата правом свого вихідного соціального призначення. В цій 

ситуації право не виконує функцій із забезпечення прав та законних інтересів 

людини, а використовується в якості інструмента для задоволення потреб окремих 
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осіб, що, звичайно ж, призводить до його морального знецінення і сприйняття 

суспільством в якості не наповненої змістом формальності [424, с. 36].  

Відповідно основна проблема полягає не в наявності, і навіть не в широкому 

поширенні корупційних зв’язків у суспільстві, а у відсутності чіткого вододілу між 

корупційною та нормальною поведінкою. Корупційне середовище формує особу, 

яка приймає корупцію як неминуче зло, а іноді і як засіб вирішення своїх проблем, – 

в обох випадках особа відчуває безпорадність перед цим явищем. «Впитуючи» у 

власну свідомість корупційну модель поведінки ще з юного віку, з часом особа 

примножує цей досвід та проектує його на інші сфери суспільних відносин, у тому 

числі в економічній площині.  

Економічні наслідки корупції. В економічній сфері корупція сприяє 

виникненню й розвитку негативних явищ і процесів: спотворює механізм ринкової 

конкуренції та сприяє виникненню монополістичних тенденцій в економіці; 

детермінує неефективний розподіл коштів державного бюджету; зумовлює 

несправедливий розподіл доходів, збагачуючи суб’єктів корупційних відносин за 

рахунок інших членів суспільства; сприяє підвищенню цін на товари й послуги за 

рахунок так званих корупційних «накладних витрат»; детермінує існування та 

розвиток організованої злочинності й тіньової економіки [379, с. 111]. 

Серед негативних економічних наслідків корупції є зміст виокремлювати 

прямі втрати, такі як втрати бюджету при його наповненні, а також опосередковані 

втрати від корупції, які спричиняються тим, що остання знижує ефективність 

економіки загалом, спотворює механізми та інститути ринкової конкуренції. На 

відміну від прямих втрат, опосередковані оцінити значно складніше, відповідно і 

пошук засобів їх попередження вбачається складним завданням.  

На думку Є. Невмержицького, сьогодні корупція вразила більшість сфер 

суспільного життя, посилює соціальну напругу, породжує у населення 

невпевненість у здатності влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо 

подолання системної кризи, вона реально протистоїть конституційному і 

суспільному ладу, є причиною небувалого зростання в Україні «тіньової» 

економіки та економічної злочинності [224, с. 3].  
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Корупція зменшує загальний обсяг інвестицій і, як наслідок, знижує 

швидкість економічного зростання. Таке скорочення інвестицій відбувається через 

завищені виробничі витрати та невизначеність, яку корупція створює. Зниження 

темпів зростання є прямим наслідком зниження темпів притоку інвестицій; 

скорочує витрати на освіту й охорону здоров’я через легкість проведення 

бюджетних маніпуляцій у цих сферах; збільшення частки державних інвестицій 

через легкість отримання чиновниками вигоди з державних інвестиційних 

проектів; погіршення інфраструктури країни та державних інвестиційних проектів; 

зменшує податкові надходження через корумпованість податкових адміністрацій 

та митниць. Як наслідок знижується якість виконання державних функцій через 

недостатність бюджетних надходжень; зменшує обсяг прямих іноземних 

інвестицій, тому що корупція створює такий самий ефект, як і податок [181, с. 11–

12]. 

Деякі вчені вдаються до досить побутових порівнянь корупції, зокрема з 

раком: «спочатку він може здаватись невідчутним і безневинним. Перш ніж ви про 

нього дізнаєтесь, він охопить все тіло. Аналогічно, втрати від корупції можуть 

початись з малого, але в кінці кінців збиток величезний» [472]. Джош Коен теж 

своєрідно зазначив, що сьогодні корупція в Україні настільки вкоренилась, що 

«навіть принцу Нігерії було б соромно». За його даними, щороку більше ніж 

12 млрд доларів зникає з українського бюджету [450]. І. Бураковський пропонує 

питання ставити таким чином: або ми долаємо корупцію, або втрачаємо державний 

суверенітет [88].  

За даними досліджень, проведених в Інституті Світового банку (WBI), понад 

1 трильйон доларів США (1000 млрд доларів США) – це приблизна цифра, яка дає 

лише загальне уявлення про те, скільки хабарів виплачується у всьому світі [494]. 

Щоразу оновлювані дослідження вказують на все зростаючу суму корупції в 

світовому масштабі. Всесвітній економічний форум звертає увагу на те, що корупція 

оцінюється більше ніж у 2,6 трильйона доларів США в рік, що становить приблизно 

п’ять відсотків світового валового внутрішнього продукту [489]. 
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Хоча деякі експерти вказують на доволі оціночні та не підтверджені 

реальними даними заяви Світового банку щодо сум хабарів, адже корупційні дії 

природно є таємними, а відтак й складними до підрахунку їх розміру, поширеності 

та наслідків [478]. Однак, незважаючи на умовну точність таких підрахунків, треба 

визнати, що помилки у їх здійсненні можуть бути зроблені як у бік зменшення, так 

і збільшення показників, тож загальне уявлення про масштаби корупції, вони все-

таки дають. 

Тому не дивно, що ставлення до корупції в усьому світі останнім часом 

змінилося: якщо раніше вона частіше вважалася «необхідним злом», то сьогодні – 

справедливо розглядається саме як руйнівне явище. У «Порядку денному в сфері 

сталого розвитку на період до 2030 року», за допомогою якого ООН планує 

«покласти край злидням і забезпечити гідні умови життя для всіх», визнається 

необхідність боротьби з корупцією у всіх її аспектах і міститься заклик до значного 

скорочення незаконних фінансових потоків і повернення вкраденого майна [262].  

На підставі аналізу структури податкових надходжень, дослідники висунули 

гіпотезу, що різні види бюджетних надходжень по-різному реагують на поширеність 

корупції. Зокрема, в результаті детальнішого аналізу було встановлено, що 

збільшення рівня корупції на 1 % пов’язане зі зниженням частки виручки в 

загальному обсязі ВВП на 1,5 %, а також зі зниженням частки податків у ВВП на 

2,7 %, на підставі чого зроблено висновок, що податкові надходження страждають 

від корупції більше, ніж інші доходи бюджету [474, с. 37].  

Згідно з даними дослідження ООН, коли держави ведуть боротьбу з 

корупцією, доходи державного бюджету в далекостроковій перспективі зростають 

у чотири рази [140]. Тобто, одним із безпосередніх наслідків корупції є втрата 

державою фінансових важелів управління, що є причиною загострення соціальних 

проблем у зв’язку із неможливістю виконання бюджетних зобов’язань, зокрема з 

ускладненням реалізації державних соціальних програм.  

На цьому негативний вплив корупції на економіку не вичерпується, адже 

такого роду практики посягають на основи ринкових відносин у державі шляхом 

викривлення механізмів конкуренції та уможливлення ситуацій отримання 
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економічної вигоди не більш конкурентоспроможним суб’єктом, а суб’єктом, що 

вирішує питання за допомогою корупційних взаємодій, а це знижує ефективність 

ринкової саморегуляції, дискредитує ідеї конкурентної економіки та призводить до 

монополізації економічної системи. 

Крім того, одним із джерел негативного впливу корупції на економічне 

зростання є потенціал корупції збільшувати розміри оподаткування через 

необхідність компенсувати втрати державного бюджету, так само як і неефективні 

видатки [471, с. 66]. В умовах приватизації корупція теж відіграє свою негативну 

роль: окреме коло осіб, серед яких міністри та інші політичні чиновники високого 

рангу, мають право на власний розсуд приймати найважливіші рішення, в той час 

як менеджери та інсайдери мають інформацію, недоступну для сторонніх, тобто 

можуть використовувати приватизацію у власних цілях [493].  

Також, як акцентують іноземні колеги, в результаті корупційних угод ціна 

приватизації може бути завідомо заниженою, а відтак надходження до бюджету 

необґрунтовано низькими. Встановлено, що корупція позитивно корелює з 

концентрацією ринку: приватизація в умовах суттєво корумпованої системи, 

ймовірно, призведе до менш ефективного розподілу ресурсів, ніж приватизація в 

умовах менш корумпованої системи. Зокрема, якщо урядовці суттєво корумповані, 

постприватизаційний ринок буде монопольним, а якщо посадовці чесні або 

«помірно корумповані», активи продаються непов’язаним суб’єктам, що породжує 

конкуренцію і, відповідно, передбачає більш високий рівень економічної 

ефективності. Таким чином, зроблено висновок, що корупція та економічна 

неефективність йдуть пліч-о-пліч [446].  

Хоча саме у сфері публічних фінансів держава і зазнає найбільших збитків 

через корупцію у результаті порушення основних принципів торгів за державні 

контракти, опосередковано держава зазнає втрат і через незацікавленість, з огляду 

на ситуацію, що склалась, представників міжнародного бізнесу інвестувати у 

вітчизняний ринок, у тому числі і брати участь у державних закупівлях в Україні. 

Це призводить до зменшення конкуренції, а отже, до завищення ринкових цін, 
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відсутності залучення нових передових технологій і сповільнення інтеграції 

України до європейської економіки [154, с. 206–212]. 

Однією з причин, що також може призводити до скорочення надходжень до 

бюджету, є мілітаризація економіки корумпованої держави: зазначається про 

здатність корупції призводити до більших витрат на військову сферу, зокрема 

простежується збільшення обсягів закупівель озброєння: як у відношенні до розміру 

ВВП, так і частки військових витрат у структурі загальних державних витрат [474, 

с. 33]. Для українського сьогодення ця тема є настільки ж гостра, наскільки складна, 

– в умовах військового протистояння з російським агресором, високі видатки на 

оборону – закономірні, але водночас практика показує вразливість цієї сфери до 

періодичних корупційних випадків. 

За оцінками Transparency International, глобально втрати від корупції у секторі 

оборони становлять 20 млрд доларів США щороку – за скромними підрахунками, 

адже мотиви національної безпеки є надійною ширмою для приховування 

корупційної діяльності. Практикування прямих закупівель, залучення непідзвітних і 

таких, що отримують невиправдано високу платню, посередників, затвердження 

непрозорих оборонних бюджетів, здійснення несправедливих призначень та безліч 

інших форм прояву корупції в цьому секторі призводять до розтрати коштів 

платників податків та ставлять під загрозу життя мирних громадян і 

військовослужбовців [454].  

 Молдаван О. наголошує на такому опосередкованому наслідку корупції, як 

підрив останньою національної системи валютного регулювання та стабільності 

національної валюти: тіньові доходи, джерелом яких є хабарі та неформальні 

платежі, перебувають поза зоною впливу офіційної влади, оскільки Національний 

банк України та уряд не можуть управляти грошовою масою, яка перебуває в тіні. 

Якщо її обсяг зростає до критичної позначки, то цей фінансовий потік може 

дестабілізувати будь-який сегмент внутрішнього ринку за умов створення панічних 

настроїв [212].  

Такі твердження не позбавлені підстав. Ґрунтуючись на розумінні того, що 

корупція збільшує розмір тіньової економіки, Дж. Ламбсдорф стверджує, що 
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оптимальний рівень інфляції повинен зростати з корупцією, тому що більший розмір 

тіньової економіки за рахунок нарощення грошової маси є ефективнішим 

інструментом збільшення доходів уряду, ніж зміни в системі оподаткування [474, 

с. 38]. Ще одним аргументом на користь взаємозв’язку між корупцією та інфляцією 

є той факт, що інфляція знижує зарплати в бюджетному секторі і, відповідно, 

збільшує потребу в додатковому доході, тобто причинно-наслідковий зв’язок у 

цьому контексті може існувати в обох напрямах. 

Корупція вкрай негативно впливає на економічний розвиток країни, який 

гальмується у зв’язку зі встановленням непередбачених законом обмежень та 

додаткових вимог щодо ведення підприємницької діяльності, наданням 

необґрунтованих пільг окремим суб’єктам господарювання та створенням умов, за 

яких суб’єкти господарювання змушені укладати невигідні для них договори. Тому 

деякі фірми, особливо з відносно не корумпованих країн, не мають навичок, 

необхідних для проведення корупційних оборудок. У результаті вони втрачають 

свою частку ринку або вважають за краще працювати в країнах з низьким рівнем 

корупції [474, с. 33].  

Корупція впливає на економічні показники також через прямий 

взаємозв’язок зі ступенем транспарентності бізнесу, що доведено науковцями 

Техаського університету. В результаті досліджень встановлено, що ті 

підприємства, які працюють у корумпованіших штатах, виявилися більш 

закритими до громадськості – наприклад, інформації про їхніх партнерів, 

працівників, обіг, отримані інвестиції тощо немає у відкритому доступі. Така 

ситуація одночасно є і наслідком, і причиною: недостатня прозорість ведення 

бізнесу призводить до втрати інтересу зі сторони інвесторів, що в подальшому є 

чинником збільшення економічного відставання корумпованих регіонів від тих, в 

яких вищі стандарти прозорості бізнесу [479]. 

Іншим джерелом негативних ефектів корупції для економічної системи 

держави є суттєве ускладнення організації нових підприємств та проектів. 

Корупція наносить значну шкоду інноваційній діяльності, тому що новатори 

потребують таких публічних послуг, як надання дозволів і квот на імпорт, більше 
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ніж виробники, що вже налагодили бізнес-процеси. Попит на такі публічні послуги 

є високим і нееластичним, а отже, вони стають головними об’єктами корупції. Крім 

того, труднощі полягають у тому, що новатори не мають розгалужених 

корупційних чи лобістських зв’язків, а тому є особливо вразливими до вимагання 

хабарів та експропріації. Будучи більш обмеженими в отриманні кредитних коштів, 

новатори часто є менш спроможними брати участь в корупційних практиках, що в 

умовах корумпованого середовища унеможливлює їх нормальну діяльність [479]. 

Є підстави поділяти наслідки корупції на прямі (ексклюзивні), тобто 

зумовлені переважно лише нею, та наслідки, що настають через корупцію у 

поєднанні з іншими чинниками. Наприклад, велика кількість нелегальних товарів 

на внутрішньому ринку є безпосереднім наслідком корупції на митниці, що 

допускає можливість активної контрабанди цих товарів. Цілком очевидно, що 

мінімізація рівня корумпованості митників, безпосередньо відобразиться на 

зниженні можливості для контрабанди та, відповідно, функціонування нелегальних 

каналів торгівельної діяльності. Натомість, бідність населення в Україні зумовлена 

як корумпованістю державного апарату, так і низкою інших чинників 

(несприятлива кон’юнктура внутрішнього та зовнішнього ринку, застарілість 

виробничого обладнання, відсутність якісних механізмів ринкової економіки та 

ін.), а тому до прямих наслідків корупції не може бути віднесена. 

Політичні наслідки корупції. Корупція підриває довіру громадян до 

політичних інститутів, призводить до їхнього розчарування у корумпованому 

політичному істеблішменті, пасивній участі в політичному процесі, зокрема 

виборах й референдумах.  

Таке твердження підкріплюється науковими дослідженнями: при кожному 

збільшенні рівня корупції країни на один пункт, неявка громадян на виборах 

збільшується більш ніж на 6 пунктів, що означає, що кількість громадян, які беруть 

участь у виборах в дуже корумпованих країнах на 20–30 % менша порівняно з 

країнами не настільки корумпованими. Чимало країн, серед яких Люксембург, 

Бельгія, Німеччина йдуть попереду в боротьбі з корупцією – ці ж країни також 

мають високі показники явки громадян на виборах, як правило, вище 80 % [475].  
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Наслідки корупції виражаються в негативному впливі на інститут виборів 

загалом, в рамках якого замість ведення чесної політичної боротьби 

уможливлюється підкуп посадових осіб та виборців. Зазначене призводить до 

скорочення політичної конкуренції, обмеження політичного життя в країні, 

виникнення «кланів» та узурпації ними державної влади [26, с. 4].  

Є також усі підстави погодитись з тим, що саме втома від всеохоплюючої 

корупції у 2014 році і стала основною причиною масових актів протесту в Україні, 

які у подальшому були названі Революцією Гідності. Аналізуючи детальніше 

вимоги протестувальників, у тому числі і втілення волі народу щодо асоціації з 

Європейським Союзом, можна дійти висновку, що кожна з вимог у своїй основі 

мала викорінення першоджерела проблем вітчизняної політичної системи – 

корупції [212].  

Крім того, соціологічні дані свідчать, що незважаючи на те, що уряд вживає 

деяких заходів для приборкання корупції, приблизно 9 з 10 українців (88 %) 

продовжують досі стверджувати, що корупція широко розповсюджена, а приблизно 

8 з 10 (81 %) вбачають існування цієї проблеми у державних справах. Тільки 5 % 

українців на момент опитування вважали, що уряд робить достатньо щоб побороти 

корупцію – що є близьким результатом до 6 % за результатами опитування 2013 року 

ще до революційних подій [487].  

Корупційні практики спричиняють не лише несправедливе проведення 

виборів та викривлення результатів народного волевиявлення, але й те, що владні 

повноваження здобуваються особами, ділові та моральні якості яких не 

відповідають необхідному рівню, у тому числі особами, які походять із 

кримінального середовища. Як наслідок, влада розглядається як явище, що є 

прерогативою не просто недобросовісних, а вкрай аморальних індивідів, які 

використовують цю владу з метою незаконного збагачення та консервації 

існуючого стану речей, у тому числі шляхом переслідувань та обмеження 

діяльності політичних опонентів. Таке сприйняття владних повноважень, що 

випливають з посад, займаних у системі державного управління, призводить до 
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втрати інтересу до участі в політичному житті осіб, що сповідують високі моральні 

цінності, зацікавлені і спроможні нести позитивні зміни в систему. 

Усе це є наслідком порушення демократичних основ державного устрою, 

порушення системи політичної влади загалом, підривом її авторитету не лише 

всередині держави, але й в очах міжнародної спільноти. З цього приводу 

М. Мельник зазначає, що стан корупції у тій чи іншій країні може бути 

використаний керівництвом іноземних держав чи міжнародних організацій для 

тиску на політичне керівництво такої країни при прийнятті тих чи інших рішень як 

зовнішньополітичного, так і внутрішньополітичного характеру. Тобто політичне 

керівництво країни в таких випадках потрапляє у політичну залежність від 

керівників тих країн або міжнародних організацій, які поінформовані про дійсний 

стан корупції чи корупційну діяльність окремих керівників вищого рівня чи 

відомих політичних діячів [190, с. 55]. 

З цього приводу Є. Невмержицький зазначає, що в західних суспільствах 

феномен торгівлі впливом названий «кухнею влади» та передбачає включення до 

процесів прийняття рішень, крім офіційних структур влади, також бізнесменів, 

банкірів, власників мас-медіа, лідерів мафіозних груп тощо. Тому є всі підстави 

стверджувати, що незаконний лобізм, протекціонізм, торгівля впливом, незаконне 

використання грошових і товарних потоків на виборчі кампанії та інші політичні 

цілі під майбутні дивіденди: державні посади, фінансові пільги, одержання 

держзамовлень, квот, кредитів та інших привілеїв, підривають фундаментальні 

основи функціонування суспільства і влади, руйнують демократичні принципи, 

оскільки здійснюються, на перший погляд, легітимно, а фактично поза правовим 

полем [224, с. 17]. 

Після того, як корупція «вростається» у бюрократичну систему, державні 

службовці стають призвичаєними створювати штучні перешкоди як засоби 

вимагання «грошей за швидкість». Державні службовці, орієнтовані на отримання 

незаконної винагороди (хабарів), зазвичай віддають перевагу проектам, які 

забезпечують платформу для потенційних відкатів, а не тим, що приносять користь 

суспільству: для них більш бажаною буде співпраця з контрагентами, які вже 
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мають навики організовувати проведення прихованих платежів, а не з тими, чий 

інтерес полягає виключно у наданні якісних товарів і послуг за розумними цінами. 

Зокрема, кожен п’ятий респондент (22 %) вказав, що 4 і більше разів стикався з 

випадками вимагання неправомірної вигоди («хабарів»), у житті 9 % респондентів 

такі випадки мали місце щонаймеше 3 рази, а у 10 % – 2 рази (див.: Додаток Д, п. 5). 

Корупція під час прийому на державну службу призводить до відбору 

претендентів, які схильні до корупції, а не тих, хто високоякісно виконує роботу за 

обґрунтовану заробітну плату, що може частково пояснити таку високу здатність 

корупції до самовідтворення. Приміром, якщо в певній установі корупція 

«прижилась», то доти, доки їхні колеги і конкуренти не змінюють модель своєї 

поведінки, службовці, як у державному, так і в приватному секторах, мають всі 

морально-психологічні виправдання продовжувати брати участь в корупційних 

практиках. Для будь-якого державного посадовця бути єдиним чесним гравцем у 

нечесній грі, яка не зміниться, – це просто ірраціонально. Результатами такої 

«раціональної поведінки» є те, що корумповані системи стають «липкими»; вони 

становлять «самопосилювану» рівновагу, при якій некорумповані інститути та 

установи поглинаються продажними зв’язками і практиками [474, с. 32].  

Відтак, нерідко, перманентні процеси проведення соціально-економічних та 

політико-правових реформ вбачаються середовищем особливо сприятливим для 

поширення корупційних практик, адже в таких умовах «проштовхування» 

проектів, спрямованих на власне збагачення, можна легше замаскувати під 

виглядом ініціатив для суспільного блага, що є причиною викривлення мети і 

змісту реформ. Таким чином, негативними наслідками корупції є не тільки 

послаблення політичної системи держави в довгостроковій перспективі, а й 

завідома недовіра до декларацій щодо запровадження вказаних реформ навіть на 

найближчий час [395, с. 90].  

Інші наслідки корупції. Як зазначалося попередньо, корупція є і міжнародним 

явищем, а тому вкрай негативно впливає не тільки на імідж окремих корумпованих 

держав, їхню здатність відстоювати власні економічні та політичні інтереси на 

міжнародній арені та брати участь у вирішенні питань міжнародного характеру, але 
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й чинить вплив на процес загальносвітового розвитку в силу залученості кожної з 

держав до глобальних процесів змін і трансформацій.  

Високий рівень схильності державних чиновників до корупції завжди може 

бути використаний іноземними спецслужбами з метою їх вербування як своїх 

агентів, або використання їх як агентів впливу, або вивідування через них 

державних таємниць, просування за їх допомогою певних інтересів відповідних 

іноземних держав і т. ін. [240, с. 55]. Особливу небезпеку становлять такі прояви 

корупції, як підкуп іноземних посадових осіб та посадових осіб міжнародних 

організацій. Тому міжнародна співпраця у цій частині, є вкрай важливою. 

Корупційні діяння, значна частина яких криміналізована міжнародно-

правовими актами, належать до злочинів міжнародного характеру та входять до 

структури міжнародної злочинності. Винятково загрозливим для міжнародної 

безпеки є тісний зв’язок корупції та організованої злочинності, що забезпечує 

останній особливо сприятливі умови існування та значно підвищує рівень її 

життєздатності.  

Більше того, дослідники наголошують також на причиново-наслідковому 

зв’язку корупції та тероризму як однієї з найбільших безпекових загроз сьогодення, 

пояснюючи природу цього зв’язку чотирма елементами корупції, що провокують 

людей до таких крайнощів: приниженнями, що завдаються жертвам корупції; 

відсутністю можливостей для регресу; особливостями структури і витонченістю 

корупційних мереж; та колосальними сумами розкрадань [449].  

Мельник М. провів комплексний аналіз взаємозв’язку явищ корупції та 

організованої злочинності. Встановлено, що корупція щодо організованої 

злочинності вирішує три головні проблеми: формує захисний механізм 

організованої злочинності (забезпечує прикриття з боку владних структур та 

нейтралізує соціальний контроль); виступає одним з головних засобів досягнення 

основних цілей злочинної діяльності організованих злочинних угруповань; є 

формою легалізації організованої злочинності: вона дозволяє представникам 

організованих злочинних угруповань набути легальний соціальний статус 

(парламентаря, високопоставленого чиновника, громадського діяча), а також 
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легалізувати доходи, здобуті злочинним шляхом. Тобто корупція виступає засобом 

зрощення кримінальних структур з владою, криміналізації влади і політизації 

злочинності [190, с. 100]. 

Гаращук В. наголошує на такому наслідку поширення корупції, як посилення 

організованої злочинності, яка часто «кришується» корумпованими високо 

посадовцями [48, с. 30]. При цьому, стирається межа між сприйняттям вказаного 

«кришування» з прийнятим у цивілізованій частині світу легальним процесом 

лобіювання (лобізмом), що підміняють один одного. 

Як звертає увагу О. Кваша, «примітивна» організована злочинна група 

нижчого рівня може існувати і без корумпованих зв’язків. Однак якісний і 

кількісний розвиток такої групи, перехід до вищих рівнів організованої злочинної 

діяльності прямо залежить від набуття групою корупційної складової. Корупція 

якісно змінює організовану злочинність, дає змогу їй не лише існувати, а й 

зміцнювати свої позиції в суспільстві та державі, унеможливлює кримінальне 

переслідування. Можна говорити про «замкнуте коло»: поширення корупції 

призводить до розвитку організованої злочинності, а якісне й кількісне зростання 

останньої тягне за собою збільшення кількості корупційних проявів. Тому 

ефективність та успішність заходів протидії корупції є імперативною умовою 

зниження рівня (про подолання не йдеться) організованої злочинності [119, с. 93–

94]. 

З корупцією часто перетинається лобізм, хоча лобіювання та корупція не є 

тотожними поняттями. Лобіювання в разі законодавчого врегулювання є 

доповненням демократичного процесу, оскільки забезпечує належний рівень 

комунікації між різними групами впливу, з однієї сторони, та органами державної 

влади, з іншої сторони, у процесі прийняття рішень... Лобіювання може бути 

сприятливим інструментом для подолання криз у демократії, але лише за умови, 

що воно ґрунтується на верховенстві права та прозорості. В іншому випадку це 

стане легалізованою корупцією [491, с. 118]. 

Окрім вищезазначених, корупція може мати і більш несподівані наслідки. 

Приміром, дослідники з Австралійського національного університету встановили, 
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що рівень корупції в країні безпосередньо впливає на резистентність до 

антибіотиків у населення: чим поширенішою є корупція, тим вищий рівень 

стійкості до антибіотиків [162]. Такий стан справ можна пояснити низьким або 

взагалі відсутнім контролем за виробництвом харчових продуктів тваринного 

походження, з якими в організм людини систематично потрапляють антибіотики, 

що відповідно можливо саме за умов корумпованості влади і бізнесу.  

У гуманітарній діяльності корупція завдає чи не найбільшої шкоди: такі дії 

позбавляють отримувачів допомоги найнеобхідніших ресурсів, що руйнує їхню 

гідність та викликає відчай. Враховуючи, що в межах невідкладної допомоги 

ослаблені економіки отримують кошти та товари у величезних кількостях, наслідки 

корупції можуть бути особливо відчутними: продукти харчування, вода і предмети 

медичного призначення можуть бути викрадені для продажу на чорному ринку, а 

компанії, які надають послуги, можуть вдаватись до підкупу чиновників у сфері 

закупівель, з метою отримання замовлень. Це може означати, що особи, які 

потребують допомоги, отримують житло неналежної якості або неякісну їжу. 

Більше того, гуманітарна допомога може бути використана для придбання голосів 

або впливу, тому непоодинокими є випадки, коли потужні місцеві групи та існуючі 

корупційні мережі в таких умовах отримують вигоду [469]. 

Дані проведених досліджень також переконливо свідчать, що при зниженні 

рівня корупції в державі показники дитячої смертності можуть зменшуватись на 

75 % (!) [140]. Зокрема, на підставі таких показників, як рівень дитячої та 

малюкової смертності, а також відсоток дітей, народжених з низькою масою тіла, в 

загальній кількості народжених як вихідних даних для оцінки якості надання 

державних послуг з охорони здоров’я, а також кількості відрахувань студентів як 

показника для оцінки якості державної освіти, Дж. Ламбсдорф приходить до 

висновків, що всі ці змінні значно реагують на рівень корупції. Рівень дитячої 

смертності в країнах з високим рівнем корупції становить приблизно на одну 

третину вище, ніж в країнах з низьким рівнем корупції; рівень малюкової 

смертності та частка дітей, народжених з низькою масою тіла, майже вдвічі вищий; 
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а відсоток відрахування студентів з вищих навчальних закладів перевищує в п’ять 

разів показники країн, не охоплених настільки масштабною корупцією [474, с. 34].  

Однозначно негативним є вплив корупції на стан навколишнього природного 

середовища: доведено, що корупція спричиняє недостатню ефективність 

екологічного регулювання і призводить, відповідно, до забруднення 

навколишнього середовища. Стан дотримання міжнародних природоохоронних 

угод, в країнах з високим рівнем корупції, є незадовільним. Корупція обмежує 

успіх природоохоронних проектів, а країни з високим рівнем корупції стикаються 

зі зменшенням біорізноманіття та зниженням загальної площі охоплення лісів. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) визначила 

корупцію як одну з головних причин зменшення площі лісів. Результати свідчать 

про те, що корупція має більший потенціал впливу на втрату лісів, ніж зростання 

кількості сільського населення, що завжди відзначалось як найбільш помітний 

фактор збезлісення. В далекостроковій перспективі, втрати лісів можуть призвести 

не тільки до затоплень, але й до продовольчих катастроф [469]. Як не прикро, але 

українці переконалися в цьому вже неодноразово на власному досвіді. Проблема 

несанкціонованого (неправомірного) вирубування лісів постала у нашій країні 

дуже гостро. 

Також розголосу, відносно нещодавно, набули події, пов’язані з 

корупційними схемами у міжнародних спортивних організаціях. Спорт, будучи 

глобальним явищем, що залучає мільярди людей та, за даними Transparency 

International, генерує річний дохід у розмірі більше 145 мільярдів доларів США, є 

особливо вразливим до корупційних ризиків. Проблеми, пов’язані з управлінням 

спортивними організаціями, договірними матчами та прозорим вибором місць 

проведення великих спортивних заходів, є істотними стимулами боротьби з 

корупцією [461].  

Крім того, в цьому контексті важливо не допускати нехтування таким 

параметром корупції, як взаємний зв’язок з іншими суспільними явищами – не 

лише соціальні, політичні, економічні та правові процеси є факторами розвитку 

корупції, а й корупція є потужним чинником впливу на них. Отже, дуже важливий 
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висновок полягає у тому, що не існує жодного наслідку корупції, який би не був, 

водночас, її причиною. Ця унікальна властивість корупції, з одного боку, – виявляє 

існування її постійного «ефекту самопродукування та самовідтворення», а з іншого 

– вказує на ключову необхідність встановлення взаємозалежних причинно-

наслідкових зв’язків («корупційних кіл»), розірвання яких і даватиме очікуваний 

результат. 

Ламбсдорф Дж. зазначає ще про один із цікавих напрямів впливу корупції на 

суспільство: людський капітал спрямовується не на виробничу діяльність, а на 

пошук «трюків» та лазівок. Прагнення надприбутків за рахунок преференцій зі 

сторони осіб, які приймають публічні рішення, переорієнтовує студентів від 

вивчення таких дисциплін, як наприклад інженерна справа, до опанування 

юриспруденції, яка може краще підготувати їх до майбутніх викликів. Дослідження 

переконливо засвідчують, що корумповані суспільства продукують більшу 

кількість юристів [474, с. 36].  

Отже, корупція становить гостру загрозу не лише окремим державам, 

державним апаратам та інститутам, але й суспільствам та міжнародному порядку 

загалом, істотно порушує загальновизнані принципи державного управління, 

посягає на ідеї рівності та соціальної справедливості, ускладнює економічний 

розвиток. Якщо говорити про України, то корупція до того ж ставить під сумнів 

стабільність демократії та її перспективи як правової держави. 

Корупція чинить негативний вплив на ефективність держави як такої, знижує 

її керованість та погіршує організацію суспільного життя. Відтак корупція є 

основною внутрішньою загрозою національній безпеці України та у разі 

прогресування може спричинити ризик втрати державності. На межі саме такого 

розвитку подій Україна перебувала вже не раз (зокрема, у 2013–2014 рр.), тому 

протидія корупції повинна бути більш рішучою, системною і дієвою. При цьому 

вона має здійснюватися виключно на правовій основі – з дотриманням принципу 

верховенства права і визнанням того, що в Україні права і свободи людини та їхні 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (стаття 3 Конституції 

України). 
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1.5. Масовість корупції як загроза національній безпеці України 

 

Ступінь захищеності кожної держави перед зовнішніми загрозами, у тому 

числі збройною агресією, перебуває у безпосередній залежності від внутрішньої 

стабільності, міцності національного державного апарату, ефективності політичної 

влади на усій державній території. У цьому контексті саме корупція найчастіше 

виступає основною внутрішньодержавною причиною політичних та економічних 

криз. Треба погодитись, що вона має широкий вплив на усі соціуми, оскільки 

підриває демократію і верховенство права, а також призводить до порушень прав 

людини, викривлень ринків, зниження якості життя і дозволяє організованій 

злочинності, тероризму та іншим загрозам безпеки людей процвітати. Цей 

негативний феномен можна виявити в усіх країнах – великих і малих, багатих і 

бідних – але саме в країнах, що розвиваються, його наслідки є найбільш 

руйнівними [460, с. 9–11].  

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, 

розв’язання якої для багатьох країн є надважливою справою. Для України вона 

стала чинником, що реально загрожує національній безпеці і конституційному 

ладу [190, с. 3]. Недаремно більшість українців визнала корупцію найбільшою 

внутрішньою загрозою для національної безпеки України. Притому, що Україна 

веде активні бойові дії, лише 18 % громадян бачать основні загрози її безпеці 

ззовні [142].  

Тому невід’ємною частиною національної безпеки є безпека 

«кримінологічна». Намагаючись охарактеризувати стан захищеності особи, 

суспільства чи держави, окремі науковці ввели в обіг цей термін визначивши його 

як об’єктивний стан захищеності життєво важливих та інших істотних інтересів 

особи, суспільства і держави від злочинних посягань та загроз таких посягань, 

зумовлених різного роду криміногенними факторами (явищами та процесами), а 

також усвідомлення людьми такої захищеності [338, с. 47]. Власне захист кожної 

окремої людини, її прав і свобод від злочинних посягань, створення надійних 

гарантій недопущення таких діянь і становить кримінологічне забезпечення 
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національної безпеки, оскільки захист прав людини певною мірою є гарантією 

забезпечення національної безпеки будь-якої держави. Отже, відбувається 

забезпечення кримінологічної безпеки національних інтересів [338, с. 49]. 

Вище вже зазначалося, що при визначенні мети протидії корупції в Україні 

не може йтися про досягнення нереалістичного стану її абсолютної відсутності – 

такою реальною метою може бути лише «максимальна мінімізація» корупції. 

Визначення оптимальних кількісно-якісних показників вимірювання ефективності 

та строків виконання поставленого завдання доцільно здійснювати на основі 

показників рівня (сприйняття) корупції в Україні на основі, зокрема: міжнародних 

рейтингів авторитетних антикорупційних організацій; даних внутрішніх 

соціологічних опитувань; даних офіційної статистики; визначення структури та 

динаміки корупційних правопорушень (корупційних злочинів); результатів 

вибіркових кримінологічних досліджень, у тому числі в частині вимірювання 

латентної частини корупційних діянь.  

Безперечно, така стратегія ґрунтується не на одержанні швидкого та 

ефектного результату (що не є можливим) – вона спрямована на поступальне 

покращення ситуації і даватиме можливість об’єктивно оцінювати ефективність 

антикорупційної діяльності.  

Завданням кримінологічної науки є сприяння впливу на зниження корупції в 

Україні до суспільно допустимого рівня. Критеріями такої допустимості в 

конкретній державі можуть виступати як формальні, так і неформальні показники. 

Приміром, формальним критерієм є задовільна позиція держави у рейтингах 

авторитетних агентств (у щорічному порівняльному дослідженні стану справ у 

посткомуністичних країнах Європи та Євразії «Нації у Транзиті» (Nations in Transit) 

від організації Freedom House; у Річному Індексі Сприйняття Корупції (CPI) від 

міжнародної громадської організації Transparency International; в дослідженні 

незалежної некомерційної організації «Глобальна Доброчесність» (Global Integrity) 

у сфері управління та боротьби з корупцією тощо). Неформальні критерії 

допустимості корупції визначити складніше, оскільки вони безпосередньо 

залежать, по-перше, від змісту діянь, які відповідно до нормативно-правових актів 
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та суспільної моралі оцінюються як корупційні, по-друге, від того, які з них є 

найбільш суспільно небезпечними.  

При цьому, неможливо визначити універсальний, однаковий для всіх держав, 

«допустимий рівень корупції», оскільки кожне окреме суспільство на конкретному 

етапі розвитку має власні культурні та ментальні особливості. Тому певне діяння в 

одному соціумі розцінюється як корупційне і суспільно небезпечне, в іншому – як 

нормальний звичай ділової практики.  

Для середньостатистичного громадянина України, незалежно від наявності 

нормативних заборон, цілком неприйнятно вчиняти вбивства, грабежі чи крадіжки. 

Проте таких же суворих моральних пересторог щодо дачі або отримання 

неправомірної вигоди («хабарів») – у суспільстві не вироблено. Пояснення цього 

дивного феномена легко отримати на прикладі власне ставлення до тієї ж крадіжки. 

Зокрема, моральні перестороги у більшості українців щодо вчинення вказаного 

злочину стосується насамперед приватної власності і суттєво рідше проявляються, 

коли йдеться про комунальну чи державну власність. Сформована ще в часи СРСР 

звичка, «приносити (а точніше – проносити) додому» продукцію заводу, колгоспу 

чи іншого підприємства – місця праці, природньо трансформувавшись, збереглася 

до сьогодні. Тепер її можна сформулювати так: «крадіжка у держави – це не 

крадіжка, а...», продовжень цієї фрази багато, та головне інше – несплата податків, 

виплата заробітних плат в «конвертах» або пропозиція неправомірної вигоди 

інспектору охорони праці (як і всі інші прояви корупції) не сприймається 

громадянином як однозначно протиправна, чи хоча б – недобропорядна поведінка. 

Запобіжником вчинення цих правопорушень виступає переважно лише ризик бути 

притягнутим до юридичної відповідальності. 

Інакше кажучи, у громадян України, в силу різних причин сформувалося 

надто лояльне ставлення до побутової (дрібної) корупції. Яка, тим не менше, в 

результаті численного сумування її проявів сукупно набула загрозливого 

масштабу. Важливим чинником цьому є не завжди виразне нормативне визначення 

відмінностей між такими діяннями як корупційними правопорушеннями та 
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звичними у нашому суспільстві «подякою», «подарунком», «компенсацією за 

витрачений час» тощо.  

Адаптуючи висловлені науковцями ідеї до явища корупції, можна допустити, 

що необхідною умовою розвитку її кримінальної інституціоналізації є «мовчазна» 

або активна підтримка населенням порушень загальноприйнятих у суспільстві 

норм. При цьому, в умовах, коли держава свідомо відмежовується від вирішення 

соціальних проблем, «безнормність» і девіантність стають типовим, тобто 

інституціоналізуючим фактором. Населення формує свою систему законів 

природного виживання, яка знаходиться за межами права. Такий соціум продукує 

прискорену криміналізацію всіх суспільних відносин в економічній, політико-

правовій, соціальній, духовно-моральній сферах [81, с. 19].  

Співзвучна вищезазначеному і «теорія Дюркгейма», в якій особливе місце 

займає розгляд поняття, названого вченим «аномія» (у буквальному перекладі – 

«безнормативність»). У відсутності норм поведінки, їхньої недостатності та 

суперечливості він бачив причини вчинення деяких видів злочинів. Він виходив із 

того, що нормальне життя будь-якого суспільства можливе при соціальній 

згуртованості, урегульованій нормами, передусім правовими. Відсутність 

соціальної згуртованості призводить до аномії. Дюркгейм розглядав аномію як 

прояв соціальної дезорганізації суспільства, а саму дезорганізацію – як основну 

причину правопорушень [159, с. 68]. 

Утвердженню лояльності до побутової корупції сприяла і низька увага до 

цього її виду з боку правоохоронних органів. Але найголовніше – це моральна 

складова, яка полягає у відсутності внутрішнього бар’єру щодо вчинення дрібного 

(побутового) корупційного правопорушення (у пасивній чи активній формі). 

Вказане додатково доводить, що однією з характерних рис корупції в Україні є її 

масовий характер.  

Безумовно, для зменшення масового рівня корупції в Україні, потрібно 

приймати та удосконалювати не лише антикорупційні закони, що стосуються 

організації системи виявлення та притягнення до юридичної відповідальності 

корупціонерів, а забезпечити якісне удосконалення усієї законодавчої бази, 
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системи державного урядування і загальносуспільної життєдіяльності. У тих 

випадках, коли нормативно-правові акти чи рішення окремих посадових осіб не 

відображатимуть справедливих суспільних настроїв, загального правового 

світогляду, їхня дієвість буде, в кращому випадку, незначною. Тому доки неякісний 

(несправедливий, нерозумний) закон не заслужить поваги в суспільстві, його 

порушення не сприйматиметься як аморальний вчинок. 

Доки ж категоричне засудження широкими верствами суспільства корупції в 

органах публічної влади в Україні супроводжується, водночас, поблажливим 

ставленням до побутової корупції, яка фактично сприймається суспільством як 

негласна суспільна норма, а не аномалія, то це становить одну з детермінант 

стійкого відтворення корупційної взаємодії [424, с. 10]. Ця змістовна суперечність, 

мисленнєва колізійність та взаємовиключість суджень громадян не може не 

турбувати. У з’ясуванні цього парадоксу і лежить шлях до вирішення завдання зі 

зменшення рівня корупції з масового до суспільно прийнятного.  

Уважніше дослідимо цю суперечність, оскільки вона не видається такою 

нелогічною. Зокрема, звичайний українець негативно сприймає корупцію 

переважно як абстрактне поняття, що завдає шкоди таким же абстрактним, в його 

уявленні, державі і суспільству, вважаючи винними у ній насамперед 

представників вищого політичного та економічного класу. Натомість, аналогічні 

дії на нижчому («побутовому») рівні такого ж осуду не отримують, сприймаються 

з певною долею розуміння і виправдання.  

Пояснити цей дуалізм у сприйнятті однакового, по суті, явища можна 

відповівши на запитання щодо причин (мотивації), які спонукають таку велику 

кількість людей бути втягнутими у корупцію та, щонайгірше, виправдовувати її. 

Отримана відповідь стиратиме традиційну межу між уявленнями про особистість 

злочинця та законослухняного громадянина, між сприйняттям закону і права, вини 

і невинуватості, сприятиме розумінню справжніх причин неефективної 

антикорупційної політики в Україні.  

Ще більшої плутанини у цьому аспекті додають окремі соціологічні 

опитування. Приміром, за результатами одного з них, українців все ж більше 
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турбує корупція на побутовому рівні, ніж на рівні органів публічної влади. Зокрема, 

27 % громадян вважають, що чинна влада має найперше знизити рівень корупції у 

повсякденному житті і лише 17 % вважають, що треба знизити рівень корупції в 

органах державної влади. Ця тенденція спостерігається і під час оцінки умов, 

наявність яких у різних людей викликає відчуття комфортності та впевненості у 

майбутньому. Зокрема, відсутність корупції в повсякденному житті є важливою 

умовою впевненості у житті для 26 % опитаних, а відсутність корупції в органах 

державної влади для 19 % [270]. Але все ставить на свої місця акцент, який роблять 

під час оцінювання джерела побутової корупції, яким, як видно, знову ж таки 

визнається лише влада. 

Саме ця світоглядна невиразність призводить до того, що різко негативне 

ставлення до корупції як абстрактного політико-олігархічного явища поєднується 

з практикою значної частини громадян України вступати в корупційні 

домовленості для вирішення особистих проблем. Як зазначає В. Нонік, ставлення 

до корупції в масовій свідомості українців є суперечливим: унаслідок низького 

рівня розуміння населенням деструктивного впливу цього явища на розвиток 

суспільства в масовій свідомості населення корупція набула статусу легітимних 

практик. Відповідно, перед усією системою державного управління постала 

необхідність вирішення проблем, пов’язаних з впровадженням та культивуванням 

етико-правових норм як у діяльності державних службовців, так і в повсякденному 

житті громадян [232, с. 15]. 

У контексті суспільного ставлення до корупції елітного зразка важливо 

визнати, що тут рівень засуду в Україні – найвищий. Постійні нарікання на 

«продажних» депутатів, суддів, прокурорів та інших носіїв публічної влади стало 

невід’ємним атрибутом чи не всіх соціальних дискурсів. Проте вбачається зовсім 

небезпідставними вважати, що таке нарікання нерідко припиняється при настанні 

двох ситуацій: коли виникає проблема, що стосується конкретного громадянина-

критика (і є можливість її успішно вирішити корупційним шляхом) або ж коли сам 

громадянин отримує можливість обійняти високу посаду (та досить швидко 
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приймає «правила гри» і активно переймає корупційний стиль поведінки тих, кого 

ще вчора піддавав нищівній критиці).  

Існує достатньо й інших соціологічних опитувань і результатів різних 

спостережень, які недвозначно підтверджують, що абстрактна критика елітної 

корупції не свідчить про високий моральний рівень оцінки проблеми такими 

критиками та не перешкоджає вчиненню ними самими відповідних корупційних 

правопорушень у майбутньому.  

Але, з іншого боку, масову корупцію не можна розглядати як результат 

«вродженої аморальності» окремих громадян чи суспільства загалом. Очевидно, 

вона є нічим іншим як негативною реакцією ослабленого та дезорієнтованого 

суспільства на нереалізовані очікування щодо створення ефективної держави з 

якісним законодавством та чесними чиновниками. Не знаходячи у державі та у 

визначених нею нормах належного захисту, громадянин перестає вбачати у них 

відповідний авторитет, звертаючись до інших засобів досягнення своїх цілей через 

призму власного бачення. За таких обставин, використання корупції стало 

необхідною умовою соціального життя, елементом особистого та суспільного 

світогляду, при якому до кінця не усвідомлюється шкода, що завдається 

суспільству і державі. 

У цьому контексті О. Костенко оперує терміном «корупція кризового типу», 

яка: а) породжується кризою сучасного українського суспільства (а не лише 

недосконалістю кримінальної юстиції), б) здатна поглиблювати кризу українського 

суспільства, маючи властивість зводити нанівець будь-які політичні, економічні, 

правові, моральні реформи в Україні. У цьому її загроза для національної безпеки 

України [148, с. 136].  

Американський дослідник Г. Лафрі, автор теорії інституційної легітимності, 

дійшов висновку, що соціальні інститути є ключем для розуміння хвиль 

злочинності. Він дослідив, що злочинність в США зростала одночасно з настанням 

політичних криз і нестабільності, економічних стресів і сімейної дезінтеграції. 

Ефективними заходами протидії стали інвестиції в кримінальну юстицію, освіту й 
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інститути соціального забезпечення, що на думку дослідника мало позитивний 

ефект [473; 82, с. 105].  

Левчук Н. зауважує, що внаслідок дезорганізації у функціонуванні соціально 

схвалюваних зв’язків та відносин виникають нові нелегітимні соціальні зв’язки і 

структури, що мають негативний вплив на життєдіяльність населення загалом. 

Оскільки корупція та інші асоціальні явища набувають масового поширення і 

завдають відчутних соціально-демографічних втрат, доцільно стверджувати про 

формування асоціального капіталу, що є продуктом нелегітимних соціальних 

відносин, деструктивних соціальних норм, поширення недовіри до соціальних 

інститутів в умовах поглиблення соціально-економічної нерівності [170, с. 144].  

Незважаючи на революційні події 2013–2014 років, що відбувалися, окрім 

іншого, під гаслом боротьби з корупцією, майже кожному п’ятому українцю 

доводилось особисто давати хабар чи робити подарунок для вирішення певного 

питання. З інших даних випливає, що на думку принаймні 40 % українців, 

корупція – це механізм, без якого вже не може існувати українське 

суспільство [130]. Нескладний розрахунок доводить, що якщо розширити часовий 

проміжок наведеного предмету опитування (з одного року до хоча б декількох), то 

результати будуть ще більш промовистими та можуть призвести до припущення, 

що більшість громадян України має досвід участі у корупційних відносинах в тій 

чи іншій формі.  

Тому й В. Дрьомін, може надто сміливо, але небезпідставно відзначає, що 

суб’єктами корупційних відносин є абсолютна більшість населення. Залученими до 

так званих «суспільно небезпечних діянь» виявляються мільйони людей. 

З суб’єктивної сторони природа корупції зумовлена відсутністю правової 

культури, масовим правовим нігілізмом, аморалізмом, які панують у суспільстві. З 

позицій об’єктивної реальності можна стверджувати про появу особливого 

різновиду неправової соціальної практики – корупційної практики [81, с. 22].  

Акімов О. стверджує, що коли всі дають хабарі, психологічно непросто 

перебороти у собі конформістську схильність і вчинити не так, як інші. Людина 

може усвідомлювати, що хабарництво є протиправною поведінкою, але на рівні 
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психологічних чинників, що обумовлюють її поведінку, діє за традицією [1, с. 186]. 

Такі симптоми звичаєвої корупції притаманні українському суспільству. 

Хабарництво стає звичною практикою тоді, коли ті, хто пропонують хабарі, добре 

знають стандарти поведінки корумпованих чиновників, які зазвичай охоче 

приймають «підношення» від громадян, а практика покарання корупціонерів 

відсутня [32, с. 53].  

Оцінюючи потенційні переваги і ризики корупційної поведінки, суб’єкт 

враховує ситуацію, що склалася у суспільстві: середню інтенсивність корупції та 

імовірність застосування покарання. Якщо корупція вважається нормою суспільної 

поведінки, ризик бути покараним оцінюється як малоймовірний. За таких умов 

мотивація до вчинення корупційних діянь зростає. Суб’єкт порівнює ризик і вигоду 

від корупційного рішення, проводить моральну й утилітарну оцінку корисності 

альтернатив. Моральна оцінка передбачає аналіз ситуації з точки зору її 

прийнятності для певного індивіда за певних умов: суб’єкт оцінює рішення як 

позитивне або негативне [32, с. 58]. 

Говорячи про масову корупцію, варто мати на увазі вчинення найперше 

дрібних корупційних діянь. Але применшувати їх небезпеку не можна, адже участь 

особи у дрібній корупції – це, до певної міри, своєрідний «легкий наркотик», який 

сам по собі не такий вже й небезпечний, але слугує проміжним, підготовчим етапом 

до застосування більш важких його форм, простішого переходу до більш суспільно 

небезпечних корупційних дій. Відтак, ігнорування проблемності побутової 

корупції та неврахування загроз її масового масштабу в Україні було б великою 

стратегічною помилкою антикорупційної політики. 

Крім того, злочинна діяльність одних індивідів втягує у свою орбіту інших 

людей, які опиняються залежними від цієї діяльності. Формується порочне коло. 

Люди ведуть злочинний спосіб життя, створюють злочинне середовище існування, 

яке самі не тільки конструюють, а й відтворюють за рахунок інших людей. У 

кримінологічному розумінні відтворення злочинності постає як соціальний процес, 

уособлюючи безперервно тривалі цикли обміну результатами предметної 

діяльності [81, с. 24].  
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Важливо, що в Рішенні Конституційного Суду України у справі про 

призначення судом більш м’якого покарання від 02 листопада 2004 р. № 15-

рп/2004 слушно вказується, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, 

традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично 

досягнутим культурним рівнем суспільства [319].  

Тому означені властивості моралі дають можливість, безумовно, звертатись 

до її принципів і вимог у реальній праворегулятивній практиці щодо протидії 

корупції. Особливо це стосується поняття суспільної моралі, як відображення 

системи етичних правил, норм, уявлень, поглядів, що склались у суспільстві, на 

основі духовних, релігійних, культурних цінностей та традицій, що виникли та в 

подальшому постійно підтримувались в процесі формування та становлення 

держави. Крім того, варто брати до уваги, що саме в масовій свідомості відображені 

знання, уявлення, норми, цінності і зразки поведінки, що поділяються певною 

сукупністю індивідів – масою. Вони виробляються в процесі спілкування людей 

між собою і спільного сприйняття ними соціально-політичної інформації [235, 

с. 14].  

На думку окремих дослідників, «у сучасному суспільстві стан масової 

свідомості визначається об’єктивними умовами життя, зокрема, інформаційно-

психологічним впливом на нього, під яким у людей формується відповідний погляд 

на події та факти. Якщо ці умови не задовольняють суспільство, то протидіяти 

корупційній злочинності важко. Саме тому, для успішних реформ підвищення 

рівня правової культури стає першочерговим фактором» [29, с. 147].  

Крім того, генерування суспільної поведінки залежить від середовища і 

відбувається відповідно до соціальних норм, закріплених у ньому. Члени 

суспільства є залежними один від одного й узгоджують свої дії шляхом координації 

своїх намірів, керуючись усталеними правилами поведінки та очікуваннями 

відносно дій інших. Тому поведінка кожного значною мірою визначає поведінку 

усіх співвітчизників [32, с. 76]. Отже, завданням суспільства є створення такого 
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соціального середовища, яке було б нетерпиме до будь-яких проявів корупційної 

поведінки.  

Шрамко С. з цього приводу пропонує досить очевидну, але все одно важливу 

тезу, що «першим кроком до успіху в протидії корупційним проявам повинно стати 

виховання громадської та правової свідомості в суспільстві, що передбачає 

насамперед знання громадянами своїх прав й уміння їх захищати і відстоювати, а 

також формування в суспільстві негативного ставлення до корупції. Треба 

пам’ятати, що немає корупції в тій країні, де суспільство не допускає підношень 

чиновникам» [432, с. 50]. 

Саме тому велику роль у протидії масовій корупції мають відігравати не 

лише органи державної влади, а й суб’єкти громадянського суспільства та ЗМІ. 

Лише після об’єднання зусиль представників різних гілок публічної влади та 

громадянського суспільства, можна всерйоз сподіватися на результативність 

заходів, пов’язаних з активізацією участі населення в протидії корупції. Це 

стосується й інформування громадянами органів, уповноважених на боротьбу з 

корупцією, про відомі їм факти корупції. Частка такого населення на сьогодні є 

невеликою, зокрема з огляду на високий ступінь лояльності населення до корупції, 

засудження фактів повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить 

етичним нормам, низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, 

зневіру в ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за 

повідомлення про підозру в корупції [285; 271].  

Зазначене, за інших обставин, дозволило б зробити висновок, що для 

зменшення масового рівня корупції в Україні достатньо підвищити ступінь 

моральності населення, прививаючи громадянам ставлення до корупційного діяння 

як до суспільно небезпечного акту, що не має виправдання. Але переконати, як 

окремого громадянина, так і суспільство загалом, у тому, що надавати 

неправомірну винагороду заради забезпечення законних і належних людині по 

праву інтересів аморально – надскладне завдання. Людей, готових сміливо іти на 

відстоювання такої принципової позиції, жертвуючи, належними їм природними 

правами та життєво важливим інтересами – переважна меншість у будь-якому 
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суспільстві. Навіть середньостатистичний європеєць є законослухняним не лише 

через особисті переконання, а в першу чергу через якісне національне 

законодавство та ефективну державу, що забезпечує йому усі належні права та 

інтереси [382, с. 99–109]. 

Отже, масовість є однією з найбільш характерних ознак корупції в Україні, 

що свідчить не лише про найвищий рівень її суспільної небезпечності (у 

кримінально-правовому та кримінологічному розумінні цього поняття), але й 

вказує на існування неконтрольованого джерела прямих внутрішніх загроз 

національній безпеці України – рівню захищеності державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [293]. 

Особливо сьогодні, в умовах триваючого військового протистояння з Росією, ці 

внутрішні загрози національній безпеці мають системно та ефективно усуватися, 

адже послаблюють здатність України впевнено протидіяти загрозам ззовні, 

захищати державу, уникаючи, де це можливо, необов’язкових матеріальних, а 

головне – людських втрат.  

Основними причинами, які формують суспільне уявлення про допустимість 

корупції на побутовому рівні та провокують її масове поширення, є: 1) неякісне 

матеріальне законодавство, яке не наділене необхідного ступеню суспільної 

легітимності; 2) громіздке процесуальне законодавство, що встановлює 

забюрократизовані адміністративні та інші процедури; 3) неефективність органів 

державної влади у вирішенні питань суспільного життя; 4) відсутність дієвої 

державної системи забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина. 

Варто зауважити, що майже половина опитаних працівників органів 

правопорядку (49 %) неякісне процесуальне законодавство вважають суттєвим 

чинником масовості корупції в Україні (див.: Додаток Е, п. 13). 

Корупція в Україні стала «таємницею, про яку знають усі», а її масовий 

характер можна визначити як одну з ключових ознак корупції, що полягає у різного 

ступеня причетності до вчинення корупційних діянь (у тому числі корупційних 
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злочинів) значною частиною населення, при одночасно неадекватній толерантності 

більшості населення до вчинення таких діянь. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Застосування методології кримінологічного дослідження корупції має 

здійснюватися на основі пріоритетності кінцевої мети – позитивного впливу на 

зниження рівня корупції в Україні. Відповідно застосовні до дослідження методи не 

повинні обмежувати потенціал досягнення поставленої мети, а сприяти такому 

досягненню. Цей критерій треба брати за основу при включенні того чи іншого 

методу дослідження корупції в Україні до загальної методології. 

Для аналізу теоретичних проблем методології кримінологічного дослідження 

корупції, зокрема виявлення концептуальних підходів та дослідницьких методів, а 

також вироблення алгоритму такого дослідження, необхідно виявити особливості 

самого його предмета – явища (поняття) корупції, розширивши його до реальних 

меж змісту та обсягу.  

2.  Для напрацювання пропозицій щодо протидії корупції необхідне 

застосування плюралістичної методології при неухильному дотриманні 

методологічної послідовності та виваженості За активністю застосовності, в 

порядку спадання, методи дослідження корупції можна класифікувати так: 

1) загальнонаукові; 2) спеціально-кримінологічні; 3) методи інших галузевих наук: 

соціологічні, економічні, політологічні, психологічні та ін.; 4) кримінально-

правові; 5) юридичні (не кримінально-правового характеру). Найбільш 

результативними для досягнення мети і завдань дослідження корупції є 

загальнонаукові, а не спеціально-кримінологічні методи дослідження. 

3. Важливою складовою методології дослідження корупції є безумовна 

відмова від інституційного (функціонального) підходу до розуміння феномену 

корупції. 

4. З’ясування сутності корупції має відбуватися на основі трискладового 

аналітичного алгоритму, в якому: корупція як багатоаспектне протиправне явище – 
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об’єкт; протидія корупції – триваючий системний та цілеспрямований процес; 

зменшення корупції до суспільно допустимого рівня (максимально можлива 

мінімізація її поширення та впливу на суспільні відносини) – очікуваний результат. 

5. Суспільно допустимим рівнем корупції (як реалістичною метою та 

очікуваним результатом протидії їй), треба вважати такий, за якого корупція: не є 

масовим явищем і не має системного характеру; не здійснює істотного впливу на 

політичну, економічну, правову сфери суспільного життя; не є функціональним 

елементом організованої злочинності та не використовується для прикриття 

організованої злочинної діяльності; відсутня на найвищому політичному рівні і є 

малопоширеною у судовій системі та органах правопорядку; характеризується 

неприйнятним ставленням з боку більшості населення. При досягненні такого 

результату метою антикорупційної діяльності стає стримування підвищення рівня 

корупції в країні. 

6. Під корупцією як об’єктом протидії, треба розуміти: комплексне, 

укорінене, масове, системне суспільно небезпечне явище, зумовлене політичними, 

економічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, що полягає у 

протиправному використанні публічно-владних повноважень та можливостей для 

задоволення приватних інтересів, а також у спонуканні до такого використання чи 

сприяння йому. Корупція – це динамічне, часто змінюване явище, що має дві 

основні складові частини: незмінна сутнісна частина, яка полягає в антисоціальній 

(антиправовій) природі корупції; а також динамічна частина, що змінюється 

залежно від суспільного розвитку, законодавчого регулювання, інших соціально-

політичних обставин та має субсидіарний (додатковий) характер. 

7. В Україні присутня чи не кожна можлива причина корупції, яка зумовлює 

її в різних країнах світу. Численна сукупність і збіг політичних, економічних, 

історичних, соціально-психологічних факторів перетворюють вітчизняну 

корупцію на ледь не найскладніший випадок досі відомий сучасній кримінології. 

Глибинність причин корупції в Україні, їх специфіка і унікальність у триваючому 

системному зв’язку, становить не лише науковий інтерес для світової спільноти 
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кримінологів, але насамперед свідчить про виняткову складність прикладного 

завдання – усунути ці причини, а разом з ними – значно мінімізувати корупцію. 

8. Враховуючи першопричини, причини та наслідки корупції, помилково 

вважати, що корупція є виключною проблемою державної влади – насправді вона 

є проблемою усього суспільства загалом і кожного громадянина зокрема. Сучасна 

практика підтверджує те, що в глобальному аспекті проблема корупції не може 

бути розв’язана зусиллями лише публічної влади, оскільки це вимагає зміни 

системи влади, принципів її формування та функціонування. Зробити це публічній 

владі «зсередини», самостійно і до того ще й стосовно себе – завдання об’єктивно 

невиконуване. Воно може бути успішно виконане лише за умови найширшого 

залучення до цього процесу усього суспільства, тісної взаємодії державної влади з 

інститутами громадянського суспільства, визначального впливу суспільства на 

владу, а за необхідності – її зміну у демократичний і конституційний спосіб 

(головно – шляхом виборів). 

9. Вимірювання рівня корупції може відбуватися за допомогою різних 

засобів, проте саме аналіз наслідків (симптомів) корупції дає можливість отримати 

найбільш об’єктивні та точні показники її поширеності (укорінення), а відтак і 

найбільш дієвих інструментів протидії. Інакше кажучи – наслідки корупції є 

найточнішими критеріями оцінки рівня корупції. Наслідки корупції доцільно 

поділяти: за опосередкованістю впливу: на прямі та опосередковані; за природою 

впливу: на ті, що зумовлені головно самим явищем корупції та наслідки, які 

настають у значному поєднанні з іншими чинниками; за сферою поширення: 

економічні, політичні, соціальні, правові та інші. 

10. Не існує жодного наслідку корупції, який би не був, водночас, її 

причиною. Ця унікальна властивість корупції вказує на ключову необхідність 

встановлення взаємозалежних причинно-наслідкових зв’язків («корупційних кіл»), 

розірвання яких і даватиме очікуваний результат – максимальну мінімізацію 

корупції. 

11. Правильне розуміння сутності корупції, її причинної зумовленості та 

суспільної небезпеки (її наслідків) дає змогу зробити однозначний висновок про те, 
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що одними заходами юридичної відповідальності важливих результатів у протидії 

корупції досягти неможливо. Якими б суворими і всеосяжними не були репресивні 

заходи вони об’єктивно не спроможні кардинально змінити ситуацію з корупцією 

в країні. Навіть досвід України останніх п’яти-шести років переконливо доводить, 

що посилення відповідальності за прояви корупції, розширення меж такої 

відповідальності за рахунок криміналізації нових корупційних діянь, збільшення 

«силових» суб’єктів антикорупційної діяльності не в змозі зруйнувати основи 

корупції, усунути її причини, а отже призвести до відчутного позитивного 

результату. 

12. Більше того, за певних обставин посилення репресивної складової 

протидії корупції може мати зворотній ефект. За відсутності дієвого суспільного 

контролю, незалежної судової влади, політизованості антикорупційних органів 

протидія корупції може перетворитися в боротьбу з політичними опонентами та 

бізнес-конкурентами або навіть звестися до відкритого протистояння між самими 

антикорупційними органами (як це, зокрема, мало місце упродовж 2016–2019 рр.). 

13. Ознака масовості при характеристиці корупції не повинна сприйматися 

як математичний показник, лінійний наслідок чи механічна сума великої кількості 

корупційних діянь. Вона має розглядатися як один з основних та перманентних 

криміногенних факторів, сприйматися через призму широкого набору 

взаємозв’язків різного роду та рівня, які створюють сприятливі умови для 

укорінення корупції в Україні, посилюють прагнення потенційних 

правопорушників до несанкціонованої поведінки. Адже, будучи, так чи інакше, 

причетною до корупції, значна частина суспільства керується логікою, згідно з 

якою «якщо винні всі, то не винен ніхто». 

14. Масова корупція в Україні спричинена масовою свідомістю (суспільною 

мораллю) українського суспільства, яка відповідно зумовлена інституційною 

слабкістю держави та неефективністю правової системи. При цьому основним 

змістовним компонентом толерантного ставлення більшості суспільства до деяких 

проявів корупції є відсутність належного авторитету держави, її посадових осіб та 

актів, що ними вчиняються та видаються. Саме цей висновок дозволяє розкрити 
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глибинні мотиви зневіреного громадянина, вимушеного шукати ефективні, нерідко 

незаконні, але часто виправдані з морального погляду, засоби організації власного 

життя в рамках значною мірою спотвореного вітчизняного суспільно-державного 

механізму. Усвідомлення цього, а не акцент на разових репресивних заходах, в 

довгостроковій перспективі стане ключовим у досягненні успіху в мінімізації 

корупції в Україні. 

Отже, без зміни суспільної моралі неможливо суттєво зменшити і рівень 

(масштаби) корупції. А оскільки змінити ставлення до будь-якого об’єкта, не 

змінюючи сам об’єкт, майже неможливо, то і позитивно вплинути на масову 

свідомість українців можна тільки шляхом суттєвої зміни підходів до 

функціонування держави, повернення авторитету законам та державним органам. 

Зміна суспільної моралі, а отже й ставлення до корупції, лише через 

роз’яснювальну та просвітницьку діяльність не відбудеться. Передусім, має 

змінитися держава – порядок формування її органів, принципи їх функціонування, 

підходи до виконання нею свого головного обов’язку – утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини, реалізація принципу верховенства права. 

15. Першочерговим завданням для досягнення стратегічної мети усунення 

ознаки масовості корупції в Україні має стати усунення причин, що спонукають до 

участі у ній широкі верстви населення. Конкретними заходами у цьому напрямі 

повинно стати забезпечення: 1) якісного нормативного оновлення матеріального та 

процесуального законодавства, недосконалість якого спричиняє поширення 

корупції; 2) ефективної системи практичної реалізації якісно зміненого 

законодавства на виконавському рівні. Результатом має стати підвищення 

ефективності та прозорості роботи органів публічної влади, у тому числі шляхом 

спрощення адміністративних процедур тощо, з метою зменшення зацікавленості 

(об’єктивної мотивації) громадян України до вчинення (ініціювання) корупційних 

злочинів; 3) проведення активної роз’яснювальної роботи як в середовищі 

громадян України так і в колективах осіб, наділених владними повноваженнями, з 

метою підвищення правової свідомості обох категорій до рівня усвідомлення ними 

не лише незаконності, але й аморальності вчинення корупційних правопорушень – 
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шляхом системного, детального та аргументованого обґрунтування їхньої 

суспільної небезпеки (шкідливості); 4) невідворотності відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень; 5) вжиття інших необхідних заходів, у тому 

числі у сфері підвищення соціально-економічного добробуту громадян України. 
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РОЗДІЛ 2 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНИХ 

ДІЯНЬ ТА СУБ’ЄКТІВ ЇХ ВЧИНЕННЯ: 

ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ 

 

2.1. Корупційні кримінальні правопорушення: нормативні та 

доктринальні межі поняття 

 

Уже згадувалося, що корупція є складним та багатоаспектним соціальним 

явищем, усвідомлення сутності якого залежить не лише від об’єктивних чинників, 

але й від особливостей світосприйняття людини, її морального та інтелектуального 

рівня розвитку. Тому досягнення мети протидії корупції потребує забезпечення 

однакового розуміння як суб’єктами такої протидії, так і звичайними громадянами 

України різноманітних понять і термінів, що позначають явища та об’єкти, 

пов’язані з корупцією. Такий підхід гарантуватиме необхідний рівень правової 

визначеності, сприятиме значно ефективнішому процесу антикорупційної 

діяльності. Одним із таких понять є «корупційне кримінальне правопорушення», а 

тому визначення його доктринальних і нормативних меж, особливо у 

співвідношенні з іншими термінологічно близькими, однак не синонімічними 

термінами, є одним з найбільш актуальних завдань сучасної кримінології. У цій 

роботі як тотожне поняттю «корупційне кримінальне правопорушення» 

вживається поняття «корупційний злочин», яким донедавна оперував КК і яке 

продовжує міститися у низці нормативно-правових актів, у тому числі Законі «Про 

запобігання корупції» (ст. 537). 

Михайленко Д. зауважує, що корупційні злочини становлять суспільну 

небезпеку не тільки через значимість і глибину порушення правовідносин, що 

охороняються нормами про такі злочини, а й через те, що вони тягнуть значні 

похідні суспільно небезпечні наслідки за межами означених правовідносин. 

Похідні суспільно небезпечні наслідки корупційного злочину спричинені не 

окремим актом корупції, а тим, що такі акти, будучи перетвореними в 
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інституціоналізовану масову практику та розповсюджувані через утворені 

корупційні мережі, синергетично набувають нових небезпечних характеристик. За 

таких умов суспільна небезпека одиничного випадку корупції значно підвищується 

з урахуванням його місця та ролі в системі корупційних практик і його здатності у 

зв’язку з іншими актами корупції відтворювати її в подальшому [201, с. 20–21]. 

Крім того, сутність поширеної в Україні корупції підтверджує наявність особливих 

властивостей корупційних злочинів, які значно підвищують їхню суспільну 

небезпеку порівняно з іншими злочинними діяннями та такими ж злочинами, які 

вчинюються у країнах із незначним поширенням корупції [203, с. 98].  

Отже, важливість (глибинність, комплексність) проблем, виникнення яких 

зумовлюються корупційними кримінальними правопорушеннями, очевидна. 

Водночас у працях вітчизняних науковців питанню з’ясування самої сутності 

терміна «корупційне кримінальне правопорушення» (як і терміна «корупційне 

правопорушення») не приділено достатньої уваги з огляду на нібито закріплення цих 

дефініцій у профільному законодавстві. Проте, хоча це питання для багатьох 

виглядає вирішеним, насправді воно потребує серйозного наукового 

доопрацювання.  

Прийняття 14 жовтня 2014 р. Закону «Про запобігання корупції» [284] стало 

однією з найбільш знакових подій у контексті нормативно-антикорупційних зусиль 

останнього часу. Загалом погоджуємося з оцінкою, що цей закон був розроблений 

на належному рівні, за участю громадськості та міжнародних неурядових 

організацій, супроводжувався до його ухвалення адекватним і демократично 

налаштованим громадським контролем [132]. Слід зауважити, що деякі 

концептуально важливі питання, що мали б бути відображені в його тексті, 

залишились без уваги законодавця, а частина його положень заслуговують 

критичного аналізу.  

На відміну від поняття «корупції», практична придатність якого переважно 

позитивно оцінюється працівниками органів правопорядку (див.: Додаток Е, п. 3), 

термін «корупційне правопорушення» оцінюється таким, що відповідає потребам 

боротьби з корупцією, лише 33 % опитаних. На думку близько третини (31 %) 
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респондентів, це поняття є надто вузьким за обсягом і не охоплює окремих видів 

протиправної поведінки, які повинні визнаватися корупційними 

правопорушеннями. Чверть опитаних вважають таке формулювання складним для 

сприйняття, що утруднює його практичне застосування. Водночас 11 % опитаних 

вказують, що нормативне визначення є надто широким за обсягом і охоплює види 

протиправної поведінки, які не повинні визнаватися корупційним 

правопорушенням (див.: Додаток Е, п. 4).  

Зокрема, як уже зазначалося, у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» дано 

визначення поняття корупційного правопорушення, яке породжує чимало 

непорозумінь при його системному аналізі в сукупності з нормами інших правових 

актів, зокрема – КК. По-перше, воно не охоплює усіх видів корупційних діянь, по-

друге, воно вступає у суперечність з положеннями інших законів антикорупційного 

спрямування (див.: Додаток Б, таблиці 1 та 2). 

За цим визначенням до обов’язкових нормативних ознак корупційного 

правопорушення відносять: 1) наявність у діянні ознак корупції; 2) вчинення його 

спеціальним суб’єктом – особою, зазначеною в частині першій статті 3 вказаного 

Закону; 3) встановлення законом кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-

правової відповідальності за відповідне правопорушення. Аналогічний перелік 

ознак є також у працях відомих дослідників, присвячених цій проблематиці [411, 

с. 15]. 

Відтак, законодавче визначення поняття «корупційне правопорушення» 

обмежує його рамки до діяння, вчиненого лише одним з вказаних у законі суб’єктів. 

З цього випливає, що випадки активних корупційних дій (таких як підкуп посадової 

або службової особи органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ організацій будь-якої форм власності чи осіб, що надають 

публічні послуги та ін.) не можуть вважатися корупційними правопорушеннями, 

крім випадків, коли «хабародавцями» виступають виключно особи, що зазначені в 

ст. 3 Закону (адже обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 вказаного Закону є однією з ознак корупції). 

Іншими словами, нормативне визначення корупційного правопорушення, звужує 
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навіть поняття корупції, зазначене у тому ж Законі (інше трактування логічно 

недопустиме, оскільки свідчитиме про пряму внутрішню взаємовиключність 

зазначених норм Закону). 

Наведене нормативне трактування поняття «корупційне правопорушення», а 

відтак і корупції загалом, не можна визнати юридично обґрунтованим. Єдино 

можливим поясненням такого підходу може бути його вузько функціональне 

спрямування, а саме посилання на те, що метою закону є запобігання корупційним 

правопорушенням, які вчиняються саме переліченими суб’єктами. Однак для такої 

термінологічної неточності це все одно не є юридично переконливим. 

По-перше, такий підхід є нічим іншим як продовженням негативної практики 

безсистемного законотворення за відсутності єдиних підходів до формування 

правового поняттєво-термінологічного апарату. Це якраз і знаходить свій вияв у 

практиці звуження змісту універсальних юридичних категорій до меж сфери 

регулювання якогось одного закону шляхом застосування нормативної формули: 

«у цьому законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні...».  

По-друге, цей підхід суперечить загальновизнаному розумінню права як 

цілісного, системного явища, а не механічної сукупності окремих нормативно-

правових актів.  

По-третє, такий підхід переводить вітчизняну кримінологію на пасивну, 

вторинну позицію, звужуючи її горизонт можливостей до прийнятих законодавчих 

норм, підштовхуючи до пошуку пояснень, викладених у них понять «post factum», 

що, не лише не цілком відповідає, але, нерідко, й суперечать їхньому первинному 

змісту.  

Невипадково М. Мельник під корупційними правопорушеннями пропонує 

розуміти правопорушення, що полягають у неправомірному використанні 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави, офіційно наданої їй 

влади, службових повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення 

особистих інтересів чи інтересів третіх осіб (корупційні діяння), а також в інших 

діяннях, які створюють соціальні передумови для корупції як явища, умови для 

вчинення конкретних корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням 
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їм (інші правопорушення, пов’язані з корупцією) [190, с. 86]. Незрозуміло чому 

законодавець не використав цілком слушні, наявні наукові доробки, а пішов 

шляхом неуважного винайдення нових дефініцій.  

По-четверте, вказане законодавче визначення поняття корупційного 

правопорушення прямо суперечить іншим законодавчим приписам 

антикорупційного спрямування. Зокрема, згідно з приміткою до ст. 45 КК 

корупційними кримінальними правопорушеннями вважаються 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, 3641, 3652, 368, 3683–369, 3692, 3693 цього Кодексу [156].  

Тут виникає необхідність ще раз звернутися до Закону «Про запобігання 

корупції», відповідно до якого корупційним правопорушенням, за вчинення якого 

особа притягається до кримінальної відповідальності, може бути будь-яке діяння, 

яке: а) вчиняється особами, на яких поширюється вказаний закон; б) має ознаки 

корупції; в) за вчинення якого передбачена кримінальна відповідальність (причому 

не лише нормами статей, що перелічені у примітці до статті 45 КК).  

Тобто існує очевидна невідповідність між переліком корупційних 

кримінальних правопорушень, які ст. 45 КК визначені як корупційні, та 

закріпленим у вказаному Законі поняттям «корупційне правопорушення». 

Приміром, деякі корупційні кримінальні правопорушення не є корупційними 

правопорушеннями в розумінні Закону і, навпаки, частина корупційних 

правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, не визнано КК 

корупційними кримінальними правопорушеннями. Необхідність перегляду 

підходу законодавця щодо відображення у примітці до ст. 45 КК переліку 

корупційних кримінальних правопорушень підтримує переважна більшість 

опитаних працівників органів правопорядку (86 %) (див.: Додаток Е, п. 6).  

Наприклад, злочин, передбачений ч. 1 ст. 3683 КК (підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 

може бути вчинено будь-якою фізичною осудною особою, яка досягла віку 

кримінальної відповідальності (а не лише вичерпним переліком осіб, визначених 
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антикорупційним законом). Такою самою є ситуація зі злочинами, передбаченими 

ч. 1 ст. 3684 КК (підкуп особи, яка надає публічні послуги), ст. 369 КК (пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та деякими іншими.  

Тобто виникає парадоксальна ситуація, адже в разі, якщо суб’єктами цих 

злочинів є «звичайні» громадяни, то згідно зі ст. 45 КК, такі діяння чітко та 

однозначно визначено корупційними кримінальними правопорушеннями, однак за 

Законом «Про запобігання корупції» вони не можуть становити корупційного 

правопорушення, адже не вчиняються особами, на яких поширюється цей Закон.  

На проблему місця, форми та обсягу законодавчого визначення корупційних 

злочинів звертає увагу і А. Савченко. Науковець вважає, що з позиції законодавчої 

мови та техніки існує потреба в тлумаченні терміна «корупційні злочини» в межах 

кримінально-правової норми, яке міститься в примітці до ст. 45 «Звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» КК. При цьому 

корупційні злочини визначаються не в контексті їх широкого опису з розкриттям 

специфічних ознак (якісних характеристик), а шляхом перерахування конкретних 

статей КК, де встановлена відповідальність за вчинення таких суспільно 

небезпечних посягань (перевагу надано кількісним характеристикам) [331, с. 59]. 

Незвичним, на думку А. Савченко, є те, що корупційні злочини не визначені в 

Особливій частині КК, що їм не присвячено окремої статті, не розкрито їх 

конкретні ознаки, не встановлено зв’язок із ключовим терміном «корупція», який 

містить в Законі «Про запобігання корупції». Вчений пропонує використати досвід 

законодавчої інтерпретації військових злочинів у ст. 401 КК «Поняття військового 

злочину», а також окреслити типові ознаки корупційного злочину [331, с. 59].  

Цю проблему порушують також В. Настюк та Г. Крайник, пропонуючи 

доповнити КК ст. 451 «Перелік корупційних злочинів» з одночасним вилученням 

примітки зі ст. 45 КК «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям» [153, с. 51]. Однак недоліком такого підходу, у тому числі і з 

огляду на позицію А. Савченка є, по-перше, знову ж таки визначення лише 

переліку корупційних злочинів (а не його поняття з розкриттям сутнісних ознак), 
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по-друге, наведення такого переліку у Загальній частині КК і тим більше у її 

розділі, який присвячено питанням звільненню від кримінальної відповідальності.  

Задоя К. та Хавронюк М. зазначають, що злочини, передбачені статтями 210 

та 320 КК, попри те, що вони згадані в примітці до ст. 45 КК, не узгоджуються із 

законодавчими характеристиками визначення корупційного правопорушення, 

передбаченого у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» [96, с. 4]. 

Відповідно у КК не визнано як корупційні кримінальні правопорушення, 

хоча вони й можуть вчинятися в корисливих цілях суб’єктами, на яких 

поширюється Закон «Про запобігання корупції», шляхом зловживання 

службовими повноваженнями, такі, зокрема, діяння: порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 

передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 КК); розголошення 

таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168 КК); порушення недоторканості 

приватного життя (ст. 182 КК) та інші. Наявність вказаної колізійності між 

ключовими нормативно-правовими актами антикорупційного спрямування є 

неприпустимою, оскільки вона спричиняє істотні проблеми теоретичного та 

прикладного характеру.  

Адже, як відомо, належність (чи неналежність) відповідного злочину до 

числа корупційних тягне за собою конкретні юридичні наслідки. Наприклад, 

відповідно до ст. 45 КК, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або 

необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно 

сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або 

усунула заподіяну шкоду, крім випадків вчинення корупційних злочинів. Те саме 

стосується і звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим (ст. 46) і у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47) чи 

зміною обстановки (ст. 48). Крім того, згідно ст. 69 КК, за корупційне кримінальне 

правопорушення не може бути призначено більш м’яке покарання, ніж 

передбачено законом, а також згідно зі ст. 75 КК, не може застосовуватись 

звільнення від відбування покарання з випробуванням. 
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Тому варто погодитись з Р. Бабанли, який вважає необґрунтованим 

законодавчий підхід, згідно з яким заборонено застосування статей 69, 75 КК щодо 

корупційних злочинів. З одного боку, такий захід є фрагментарним, оскільки з 

усією очевидністю корупційні злочини навряд чи можна визнати єдиним видом 

злочинів, під час вчинення яких звільнення від відбування покарання 

застосовувалося необґрунтовано. З іншого боку, таке рішення законодавця 

позбавлено логіки з позицій ієрархії соціальних цінностей, які охороняються 

кримінальним законом, оскільки за існуючої заборони звільняти від відбування 

покарання з випробуванням осіб, які вчинили корупційні злочини, таке покарання 

може застосовуватися до осіб, що вчинили злочин, наслідком якого є смерть особи. 

З огляду на викладене, науковець вважає, що вирішення проблеми неадекватного 

застосування статей 69 та 75 КК має здійснюватися на етапі правозастосовної 

діяльності [14, с. 25]. 

Надзвичайно критично оцінює ці законодавчі новели О. О. Дудоров, 

вважаючи, що такий підхід законодавця «означає «розмивання» Загальної частини 

КК як сукупності законодавчо визначених понять та інститутів, необхідних для всіх 

або переважної більшості положень Особливої частини КК, ламає усталений підхід 

до класифікації звільнення від кримінальної відповідальності на загальні і 

спеціальні види, є типовим прикладом фрагментарних, несистемних змін КК» [86, 

с. 214]. Науковець також вказує на істотну ваду примітки до ст. 45 КК, вважаючи 

такою не лише показну «безпідставність віднесення деяких злочинів до числа 

корупційних», а й зворотню ситуацію – «незрозуміле невизнання корупційними 

злочинів, які з урахуванням їхньої суті, що кореспондує ознакам законодавчих 

понять «корупційне правопорушення» і «корупція», мали б бути визнані 

такими» [86, с. 234].  

У 2015 році було передбачено кримінальну відповідальність за протиправний 

вплив на результати офіційних спортивних змагань (ст. 3693 КК), що разом із 

прийняттям Закону «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на 

результати офіційних спортивних змагань» ознаменувало виділення у правовій 

системі України ще одного правового режиму впливу на корупцію – корупцію у 
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сфері спорту [205, с. 159; 283]. Цей закон спрямований на запобігання впливу на 

результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень у сфері 

спорту, визначає засади, особливості суб’єктів і заходів запобігання та виявлення 

зазначених порушень і усунення їхніх наслідків, а також відповідальність за них. 

Діяльність суб’єктів протидії корупційним правопорушенням, що впливають 

на результати офіційних спортивних змагань, ґрунтується на принципах: 1) поваги 

до прав людини і основоположних свобод; 2) законності; 3) пріоритетності 

профілактичних заходів; 4) відкритості та прозорості; 5) участі громадськості в 

запобіганні корупції у сфері спорту; 6) відшкодування шкоди, завданої впливом 

корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань. 

У науковій літературі зазначений закон піддається критиці. Зокрема, 

А. Савченко вказує, що абсолютно нелогічним законодавчим кроком є, з одного 

боку, декларування у назві цього закону спрямованості його на запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань, а з 

другого – не віднесення злочину, передбаченого ст. 3693 КК, до розряду 

корупційних, оскільки відповідні зміни і доповнення до ст. 45 КК не 

передбачені [330, с. 30].  

На думку О. Бусол, необхідно криміналізувати: поширення завідомо 

недостовірної інформації на замовлення представником засобу масової інформації 

або замовлення йому виготовлення інформаційного продукту неправдивого змісту 

(ст. 1711); умисне створення нормативно-правового акта, який містить 

корупціогенні фактори та надання неправдивого висновку антикорупційної 

експертизи (ст. 3662); умисне невнесення прокурором, слідчим відповідних 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (ст. 3671) [28, с. 380–382].  

Як зазначає А. В. Савченко, поряд із законодавчим визначенням поняття 

«корупційні кримінальні правопорушення», яке надано у примітці до ст. 45 КК, 

існує необхідність у його поглибленому теоретичному розумінні. Корупційні 

злочини необхідно розглядати як системоутворювальні компоненти корупції, які 

одночасно мають типові риси суспільно небезпечних діянь, передбачених КК. Їхній 
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перелік треба розширити та уточнити. На думку науковця, також необхідно 

узгодити перелік корупційних злочинів з їхнім переліком, визначеним у 

міжнародних конвенціях [332, с. 22]. У літературі висловлювалася пропозиція 

визначити поняття «корупційний злочин» на підставі поєднання положень 

примітки ст. 45 КК та Закону «Про запобігання корупції», яку навряд чи можна 

вважати вдалою [13, с. 21].  

Дискусійним також є віднесення законодавцем до розряду корупційних 

кримінальних правопорушень тих діянь, які можуть вчинятися з необережності. 

Прикладом є діяння, передбачене ст. 320 КК «Порушення встановлених правил 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», 

оскільки цей злочин із суб’єктивної сторони характеризується умислом або 

необережністю щодо дій та завжди необережністю щодо наслідків, передбачених у 

його кваліфікованому складі [330, с. 31]. А це напряму суперечить поширеному в 

кримінологічній літературі висновку про те, що корупційні діяння є 

умисними [160, с. 355].  

Бусол О. вказує, що виокремлення такого виду злочинів, як корупційні, для 

використання на практиці та в кримінально-правовій науці є не стільки 

недоцільним, скільки практично неможливим. Роблячи цей висновок, вчена 

керується тим, що існує ряд інших злочинів, які можуть мати корупційну 

спрямованість, але інший основний безпосередній об’єкт посягання. Отже, 

особливістю корупційних злочинів є те, що, незважаючи на низку спільних ознак, 

вони можуть бути складовими й інших видів злочинів. З цих причин, частина цих 

злочинів може бути визнана безумовно корупційними, а частина – лише за 

наявності певних умов їх вчинення [28, с. 119–121].  

Схожої думки дотримується й Д. Михайленко: «особливого об’єкту 

кримінально-правової охорони для виділення групи корупційних злочинів не існує, 

так як метою запровадження категорії "корупційний злочин" у примітці ст. 45 КК 

є створення саме спеціального кримінально-правового режиму протидії цим 

злочинам, що має особливості порівняно із загальним кримінально-правовим 

регулюванням, без порушення структури Особливої частини КК» [201, с. 15]. На 
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думку Зимріна та Джонсона, правове визначення корупції може бути віднайдено як 

через аналітичний, так і моральний підхід, що дозволить якісно відрізняти 

корупційні правопорушення від інших злочинів [506, с. 249].  

Одним із варіантів розв’язання проблеми нормативного розуміння 

корупційного кримінального правопорушення може бути передбачення у 

розділі XVII Особливої частини КК «Злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» визначення 

поняття «корупційне кримінальне правопорушення» із зазначенням його сутнісних 

ознак, а також наведення переліку корупційних кримінальних правопорушень, що 

передбачені цим та іншими розділами КК. До такого переліку мають увійти усі 

суспільно небезпечні діяння, які визначені законом як злочини і які містять сутнісні 

ознаки корупції. Іншими словами, до такого переліку мають увійти усі без 

виключення злочини, які за своєю суттю є проявом корупції (є корупційними). При 

цьому це стосується кримінально караних діянь як пасивної, так і активної корупції 

незалежно від статусу суб’єкта їх здійснення (тобто, як спеціальних, так і загальних 

суб’єктів). Нормативному визначенню поняття корупційне кримінальне 

правопорушення та переліку таких злочинів могла б бути присвячена окрема стаття 

розділу XVII Особливої частини КК. 

Перевага такого варіанту (над існуючим) розв’язання цієї проблеми полягає 

у тому, що: по-перше, буде дано нормативне визначення поняття корупційного 

кримінального правопорушення, яке ґрунтується на сутності корупції як 

соціального та правового явища; по-друге, у такий спосіб буде усунуто існуючі 

нормативні суперечності щодо розуміння корупційного кримінального 

правопорушення та його визначення; по-третє, таким чином у цьому питанні буде 

забезпечено юридичну визначеність, що є надзвичайно важливим з огляду на 

правові наслідки застосування КК, який передбачає притягнення особи до 

найсуворішого виду юридичної відповідальності. А це в аспекті забезпечення 

реалізації принципу верховенства права вимагає чіткості, однозначності та повноти 

формулювання положень кримінального закону, яке б виключало будь-яке 

подвійне чи суперечливе його трактування. 
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Водночас вказаний варіант не можна визнати юридично бездоганним. Але 

такої бездоганності при законодавчому визначенні поняття корупційного 

кримінального правопорушення та переліку корупційних кримінальних 

правопорушень взагалі навряд чи можна досягти з огляду на те, що такі 

правопорушення «розкидані» по всій Особливій частині КК. 

Тому перевагу треба надати іншому варіанту розв’язання цієї проблеми, який 

полягає у тому, щоби повністю відмовитися від законодавчого визначення поняття 

«корупційні кримінальні правопорушення» та їхнього переліку.  

Варто пригадати, що ст. 45 КК було доповнено приміткою з переліком 

(поняттям) корупційних злочинів Законом «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14 жовтня 2014 р. Юридичне значення законодавчого визначення 

переліку (поняття) корупційних злочинів звелось до встановлення особливостей, 

зокрема, призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування за 

такі злочини. До визначення підслідності НАБУ цей перелік немає жодного 

стосунку, оскільки така підслідність визначається КПК і предметно не збігається зі 

змістом примітки до ст. 45 КК. 

Однак юридична обґрунтованість існуючого законодавчого визначення 

переліку (поняття) корупційних кримінальних правопорушень є сумнівною як 

погляду загальних принципів кримінального закону, так і з позиції ієрархії 

соціальних цінностей, які охороняються кримінальним законом (про що вище 

переконливо вказує Р. Бабанли). При цьому особливості призначення покарання, 

звільнення від покарання та його відбування за корупційні кримінальні 

правопорушення можуть бути забезпечені без спеціального законодавчого 

визначення переліку (поняття) таких правопорушень, а у той спосіб, як це 

визначається стосовно усіх інших злочинів – за категорією злочинів (за 

класифікацією злочинів відповідно до ст. 12 КК), тобто їх тяжкістю (санкцією, 

формою вини, наслідками тощо). 

Третя складова законодавчого визначення корупційного правопорушення 

також потребує з’ясування обґрунтованості невключення адміністративної 

відповідальності до тих видів юридичної відповідальності, які передбачено за 
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вчинення корупційного правопорушення та, відповідно, співвідношення підстав 

для застосування різних видів юридичної відповідальності за такого роду 

правопорушення. Зазначимо, що ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» 

корупційне правопорушення визначено як відповідне діяння, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність.  

Треба зауважити, що більшість (56 %) опитаних працівників органів 

правопорядку вважають необґрунтованим відображений у законодавчому 

визначенні корупційного правопорушення підхід, за якого однією із ознак такого 

правопорушення є встановлення за його вчинення кримінальної, дисциплінарної 

та/або цивільно-правової відповідальності. Однак думки з приводу причин 

поділились порівну: одні вважають, що проблема в тому, що за вчинення 

корупційного правопорушення встановлені також інші види юридичної 

відповідальності, натомість інші – що за такого формулювання невирішеним 

залишається питання про можливість одночасного притягнення особи до різних 

видів юридичної відповідальності (див.: Додаток Е, п. 5).  

З наукового погляду, що сформувалася задовго до прийняття вказаного 

Закону, за видом суспільних відносин, яким корупційною поведінкою (діяльністю) 

заподіюється шкода, і залежно від характеру застосовуваного при цьому виду 

відповідальності, вченими виділено і охарактеризовано такі види корупційних 

правопорушень: кримінальні (корупційні злочини), адміністративні, 

конституційні, дисциплінарні, цивільно-правові [191]. 

Понад це – адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення 

раніше було передбачено законодавчо. Зокрема, ще у 2011 році КУпАП було 

доповнено главою 13А, яка так і називалась «Адміністративні корупційні 

правопорушення». Пізніше, як назву, так і зміст цієї глави було змінено та 

присвячено адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією (про які 

мова піде далі).  

Звичайно, немає сенсу заперечувати, що в інтересах кримінологічного 

дослідження корупції, а також протидії корупції як комплексному, складному, 
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соціально зумовленому явищу, обмежувати об’єкт таких досліджень та заходів 

лише корупційними злочинами (чи то навіть – корупційною злочинністю) – 

юридично некоректно і практично недоцільно. Без сумніву, треба брати до уваги 

сутність корупції, її першопричин, наслідків, системних зв’язків корупційних 

злочинів з іншими деструктивними явищами, які, може й не несуть суспільної 

небезпеки в конкретний історичний момент, проте (прямо чи опосередковано) 

впливають на виникнення та розвиток корупції, або можуть вплинути на неї у 

майбутньому чи з часом «перерости» у корупційні злочини (як це вже неодноразово 

мало місце).  

Зокрема, Ю. Антонян відзначив, що саме злочинна поведінка є об’єктом 

кримінологічного дослідження, без якого існування кримінології неможливе. За 

допомогою вивчення винного, на думку вченого, вирішується головне завдання 

кримінології – пояснення злочинності [8, с. 42]. Але з цього приводу доцільно ще 

раз наголосити – сучасна кримінологія має відходити від застарілих завдань опису 

чи навіть пояснення злочинності. Адже кримінологія – це  не наука про злочинність 

(що часто можна почути), це – наука про запобігання злочинності. Зміна цього 

акценту змушує змінити (а точніше – розширити) і фокус уваги науковця-

кримінолога, що досліджує корупцію: з корупційного кримінального 

правопорушення – на корупційне діяння. Саме таке розширення безпосереднього 

предмету досліджень стане запорукою значно більш ефективного запобігання 

вчиненню корупційних злочинів, а відтак і корупційній злочинності. 

Але це не означає, що потрібно завідомо відмовитися від нормативної і 

термінологічної упорядкованості та юридичної визначеності. Мінливість 

суспільних умов, відсутність виваженої послідовності законодавця, 

непередбачувані обставини та й сама адаптивність корупції в українських реаліях 

не дозволяють цього зробити щодо визначення складу корупційних злочинів та 

інших видів корупційних правопорушень. 

Навіть урахування тієї обставини, що норми Закону «Про запобігання 

корупції» зосереджені на найбільш проблемних її проявах та визначають 

корупційними правопорушеннями лише певне коло відповідних діянь окремих 
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суб’єктів, не прив’язуючись до логіки КК, перед яким постають інші завдання, не 

виправдовує створення наявної термінологічної плутанини, що не пов’язана з 

об’єктивними причинами, не є неминучою та може бути уникненою (усунутою). 

 

2.2. Корупційні правопорушення некримінального характеру та 

правопорушення, пов’язані з корупцією 

 

Як уже зазначалося, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону «Про запобігання 

корупції» за корупційні правопорушення законом може бути встановлено не лише 

кримінальну, але й дисциплінарну та/або цивільно-правову (але не 

адміністративну) відповідальність. 

Попередній аналіз правової природи корупційних діянь, виходячи з логіки 

чинного законодавства, продемонстрував, що це створює низку зайвих ускладнень 

і непорозумінь. Крім того, і корупційні правопорушення і правопорушення, 

пов’язані з корупцією, навіть разом не охоплюють усі можливі види корупційних 

діянь. Крім того, закон не врахував ще одного виду юридичної відповідальності – 

конституційної, який для протидії корупції в Україні (особливо політичної) має 

унікально важливо значення. Тому для повноцінного аналізу питання є 

необхідність розглядати порушену проблематику і через призму сутності 

юридичної відповідальності як такої, та її окремих видів зокрема. 

Приміром, якщо підстави застосування кримінальної відповідальності за 

вчинення корупційних кримінальних правопорушень достатньо зрозумілі, про що 

йшлося вище, то які конкретно злочини маються на увазі під правопорушеннями, 

пов’язаними з корупцією, – з’ясувати не так просто. Адже ці діяння, відповідно до 

Закону «Про запобігання корупції» не містять ознак корупції, проте порушують 

встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження. У судовій практиці поки 

не вдалося знайти прикладів справ з посиланням саме на такі види злочинів.  

За вчинення корупційних правопорушень передбачається дисциплінарна, а 

також кримінальна та цивільно-правова ретроспективна відповідальність, але не 

адміністративна. Вичерпний перелік корупційних кримінальних правопорушень 
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встановлено в ст. 45 КК, адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією – у главі 13-А КУпАП. Крім того, відповідні склади, наприклад 

«політична корупція», містяться в інших його главах. ЦК України, КЗпП України 

та статути державних формувань таких чітких переліків не мають. Тому у 

кваліфікації корупційних протиправних діянь, визначенні завданої ними шкоди 

правозастосовувачі мусять відштовхуватися від розуміння законодавцем 

соціального явища корупції, як і у разі кваліфікації некорупційних правопорушень, 

але таких, що пов’язані з корупцією [426, с. 196]. 

Треба зазначити, що суспільна небезпека корупційного діяння, незалежно від 

його виду, зберігає свій високий рівень, навіть коли йдеться про правопорушення 

некримінального характеру. Не встановлення кримінальної відповідальності за 

конкретні діяння у сфері корупції не має сприйматися однозначно як свідчення 

відсутності достатнього для криміналізації рівня їх суспільної небезпечності. Тут 

лінійна логіка за принципом «чим більш суспільно небезпечне діяння, тим 

суворіше покарання за нього» (і навпаки) не працює. Цей підхід є цілком 

придатним, наприклад, для насильницьких злочинів (де шкода правам людини і 

суспільним цінностям є очевидною і однозначною), але його не можна 

прямолінійно застосувати у сфері протидії корупції. Адже прямі наслідки, а відтак 

і безпосередній ступінь суспільної небезпеки, у випадку вчинення корупційних 

діянь простежити не так просто. До того ж, криміналізація корупційного діяння чи 

віднесення його до іншого виду корупційних правопорушень є значною мірою 

результатом суб’єктивного бачення законодавця, яке може суттєво змінюватися 

залежно від політичної чи іншої ситуації.  

Відтак, не можна виключати того, що формально незначне (на сьогодні) 

адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у його поєднанні з 

іншими системними факторами (зокрема кількісними показниками) в 

довгостроковій перспективі може завдати значно більшої шкоди суспільству, ніж, 

у деяких випадках, разове отримання неправомірної вигоди в особливо великому 

розмірі евентуальним («випадковим») учасником корупційного злочину.  
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Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Варто нагадати, що 

до травня 2013 року КУпАП [129] містив главу 13-А «Адміністративні корупційні 

правопорушення», що передбачала адміністративну відповідальність за такі 

діяння: порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 1722); 

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 1723); порушення обмежень 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 1724); порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 1725); 

порушення вимог фінансового контролю (ст. 1726); порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 1727); незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень 

(ст. 1728); невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 1729). 

У рамках приведення національного законодавства відповідно до 

стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією статті 722 і 1723 було 

виключено з КУпАП з одночасною криміналізацією відповідних діянь, а главу 13-

А перейменовано на «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією». 

Наразі ця глава передбачає адміністративну відповідальність за дев’ять видів таких 

правопорушень. Окремі з них за ознаками об’єктивної та суб’єктивної сторін 

складу правопорушення є схожими (аналогічними) із діяннями корупційного 

характеру, за які встановлено кримінальну відповідальність. Як приклад можна 

навести адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 1726 КУпАП, яке 

полягає у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Адміністративна відповідальність за таке порушення фінансового контролю настає 

у разі, якщо недостовірні відомості стосовно майна або іншого об’єкта 

декларування відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. У разі ж подання суб’єктом декларування 

завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються 

від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

настає вже кримінальна відповідальність за ст. 3661 КК.  
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Виходячи зі структурного виокремлення в КУпАП глави 13-А може 

скластися враження, що КУпАП більше не містить корупційних адміністративних 

правопорушень. Однак, це не так. Навпаки, КУпАП у чинній редакції зберіг 

відповідальність за низку правопорушень, які за певних умов можуть бути визнані 

корупційними, а саме коли вони вчинені: а) особою, на яку поширюється Закон 

«Про запобігання корупції»; б) шляхом використання наданих службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; в) з метою одержання 

неправомірної вигоди. 

До таких діянь можуть бути віднесені, зокрема: продаж лікарських засобів 

без рецепта у заборонених законодавством випадках (ст. 424); маніпулювання на 

фондовому ринку (ст. 1638); незаконне використання інсайдерської інформації 

(ст. 1639); порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку 

(ст. 16311); порушення законодавства про закупівлі (ст. 16414); дискримінація 

підприємців органами влади і управління (ст. 1663); зловживання військовою 

службовою особою владою або службовим становищем (ст. 17213); неправомірне 

використання державного майна (ст. 1841) [129]. 

Зрозуміло, що адміністративно-правова відповідальність не повинна бути 

пріоритетним засобом протидії корупційним діянням, зважаючи на ступінь їх 

шкідливого впливу на суспільні відносини, однак не можна й применшувати 

важливість притягнення особи до цього виду юридичної відповідальності. Більше 

того, питання виокремлення адміністративних корупційних правопорушень та 

аналізу проблематики застосування адміністративно-правових санкцій за 

корупційні діяння заслуговує свого подальшого наукового дослідження. 

Цивільно-правова відповідальність за корупційні діяння. Виникла низка 

додаткових теоретичних та практичних проблем, зокрема щодо можливості 

застосування цивільної відповідальності як самостійного виду юридичної 

відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з 

корупцією. Передусім таке питання постає з урахуванням використання у вказаних 

вище законодавчих дефініціях альтернативного сполучника «та/або» при 

посиланні на цивільно-правову відповідальність.  
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Якщо КК передбачає вичерпний перелік корупційних кримінальних 

правопорушень, які є корупційними, а в КУпАП передбачено спеціальну главу 13-

А, в якій вичерпно перелічено адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, то щодо корупційних діянь, вчинення яких є підставою застосування 

цивільно-правової відповідальності, питання залишається нормативно 

невизначеним. 

Як передбачено в ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого цивільного 

права у разі його порушення. При цьому, кожна особа має право звернутися до суду 

за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. 

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; 

припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до 

порушення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними 

рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб тощо (ст. 16 ЦК) [416].  

Крім того, згідно зі ст. 35 Конвенції ООН проти корупції кожна Держава-

учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, відповідно до 

принципів її внутрішнього права, для забезпечення того, щоб юридична або 

фізична особа, яка зазнала шкоди в результаті будь-якого корупційного діяння, 

мала право порушити провадження щодо осіб, які несуть відповідальність за цю 

шкоду, з метою одержання компенсації [133].  

Також у цьому контексті треба враховувати, що цивільно-правова 

відповідальність може наставати у таких випадках: а) порушення умов цивільно-

правового договору, якщо в договорі передбачено відповідальність за такі дії або 

бездіяльність – договірна відповідальність; б) заподіяння шкоди, що не випливає з 

договірних відносин, тобто порушення юридичного обов’язку, який має 

абсолютний характер: наприклад, поширення відомостей які порочать честь, 

гідність чи ділову репутацію громадянина та організації; розголошення обставин 
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особистого життя; заподіяння шкоди майновим правам внаслідок неправомірних 

дій чи прийняття неправомірних рішень – позадоговірна відповідальність.  

Отже, можна зробити висновок, що для віднесення цивільного 

правопорушення до категорії корупційних (пов’язаних з корупцією) потрібно, щоб, 

крім вищевикладених ознак, відповідне діяння порушувало імперативні приписи 

цивільного законодавства або умови цивільно-правового договору, внаслідок чого 

заподіювалась би шкода особистим немайновим або майновим правам фізичної чи 

юридичної особи.  

Як зазначено в науковій літературі, в окремих випадках правова кваліфікація 

може означати необхідність відрізнити кримінальне правопорушення від цивільно-

правового делікту. ЦК передбачені такі делікти, як, наприклад: підроблення 

цінного паперу, який посвідчує зобов’язання, поєднане з передачею цього паперу 

іншій особі (ст. 198 ЦК, тягне за собою відшкодування збитків особі, якій передано 

такий цінний папір); незаконні рішення, дії чи бездіяльність службової особи 

органу державної влади (ст. 1174, передбачає відшкодування шкоди незалежно від 

вини); набуття майна або зберігання його у себе за рахунок іншої особи 

(потерпілого) без достатньої правової підстави (ст. 1212, тягне за собою 

відшкодування шкоди). Відмежовуючи злочини від цивільних деліктів, слід 

враховувати, що: 1) не можуть кваліфікуватися як злочини: невиконання чи 

неналежне виконання договірних зобов’язань; розпорядження своїм майном (у 

тому числі часткою у спільній сумісній власності) або його знищення чи 

пошкодження; 2) водночас можуть кваліфікуватися як той або інший злочин, 

зокрема: протиправні дії особи щодо майна, яке відокремлене від її майна; чинення 

правочину з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства (ст. 228 ЦК); 

навмисне введення однією стороною правочину другої сторони в оману щодо 

обставин, які мають істотне значення (ст. 230 ЦК); застосування до особи тиску для 

вчинення правочину проти її справжньої волі (ст. 231 ЦК); зловмисна домовленість 

про його вчинення (ст. 232 ЦК); вчинення фіктивного чи удаваного правочину 

(статті 234, 235 ЦК) [141, с. 15]. 
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Отже, така категорія корупційних правопорушень як цивільно-правові у 

контексті законодавчої дефініції корупційного правопорушення заслуговує 

окремої уваги. Згідно зі ст. 4 Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією [415], 

Україна, як сторона, що ратифікувала Конвенцію, повинна передбачити у своєму 

внутрішньому законодавстві такі умови компенсації заподіяної шкоди: i) вчинення 

відповідачем особисто або з його дозволу корупційної дії чи невжиття ним 

розумних заходів для запобігання вчиненню корупційної дії; ii) заподіяння шкоди 

позивачу; та iii) наявність причинного зв’язку між корупційною дією та заподіяною 

шкодою. 

Але сучасне українське законодавство містить тільки загальні положення про 

порядок відшкодування майнової та моральної шкоди за корупційні 

правопорушення. Тому усім зацікавленим суб’єктам доводиться самостійно 

шукати відповіді на запитання про те, які цивільні проступки вважаються 

корупційними, а також чи існують корупційні правопорушення, за які винна особа 

притягається виключно (не у сукупності з іншою відповідальністю, а самостійно) 

до цивільно-правової відповідальності.  

Згідно зі ст. 66 Закону «Про запобігання корупції» [284], збитки, шкода, 

завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне 

правопорушення, в установленому законом порядку.  

Натомість фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення і яким завдано моральної або майнової 

шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в 

установленому законом порядку. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній 

особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює 

заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного 

бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна 

Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, 

шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що 

здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної 
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вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого 

відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, 

відшкодуванням моральної шкоди) (ст. 68 вказаного Закону).  

Отже, законодавство розрізняє два види учасників цивільних правовідносин, 

щодо яких існують відмінні умови відшкодування шкоди, завданих корупційним 

правопорушенням.  

Треба зазначити, що не можуть становити корупційних правопорушень 

взагалі діяння, які полягають у порушенні умов договору. Адже коли будь-який зі 

суб’єктів, на яких поширюється Закон «Про запобігання корупції», вступає у 

договірні відносини в межах службових повноважень, то він діє від імені органу 

державної влади, місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права 

або юридичної особи приватного права. Відтак, стороною, яка порушила договірне 

зобов’язання, є юридична особа. Окрім того, вкрай складно виокремити бодай одне 

цивільне корупційне правопорушення, яке полягає у порушенні цивільно-

правового обов’язку, що має абсолютний характер і за яке особа може бути 

притягнута виключно до цивільно-правової відповідальності.  

Наприклад, якщо державний службовець з корисливих мотивів розголошує 

конфіденційну інформацію про особу, яка стала йому відомою у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, і таке його діяння завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, то його дії 

підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 182 КК (порушення 

недоторканності приватного життя) та ст. 364 КК (зловживання владою або 

службовим становищем). У такому разі, крім кримінальної відповідальності, винна 

особа може бути зобов’язана відшкодувати матеріальну і моральну шкоду, що 

становить собою цивільно-правову відповідальність. 

Можна змоделювати також ситуацію, коли директор приватного 

підприємства, діючи в межах своїх повноважень, продає автомобіль підприємства 

своєму родичу за заниженою ціною, однак при цьому шкода, заподіяна юридичній 

особі не є істотною. У такій ситуації директор може нести цивільно-правову 
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відповідальність перед підприємством, яка полягатиме у відшкодуванні заподіяної 

шкоди. Щодо кримінальної відповідальності, то вказані дії не можуть 

кваліфікуватись за ст. 3641 КК (зловживання повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 

оскільки не було заподіяно істотної шкоди. Водночас вони можуть підпадати під 

ознаки злочину, передбаченого ст. 191 КК, яка передбачає кримінальну 

відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем. 

Таких прикладів може бути значна кількість, що вказує на існування 

широкого спектра кримінально-правових норм, спрямованих на захист 

охоронюваних цивільним законодавством особистих немайнових та майнових прав 

фізичних та юридичних осіб [373, с. 50–57].  

Скажімо, навіть якщо корупційне правопорушення, внаслідок якого було 

заподіяно майнову або моральну шкоду, не містить складу одного з корупційних 

кримінальних правопорушень, перелік яких в розумінні кримінального закону є 

вичерпним, таке діяння може бути кваліфіковане за іншою статтею КК. Велика 

кількість кримінальних правопорушень, які ст. 45 КК не визнано як корупційні, 

можуть вчинятись в корисливих цілях суб’єктами, на яких поширюється Закон 

«Про запобігання корупції», шляхом зловживання службовими повноваженнями, 

та одночасно призводити до настання цивільно-правової відповідальності. 

Наприклад: порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер 

(ст. 163); розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168); порушення 

недоторканості приватного життя (ст. 182); порушення правил, що стосуються 

безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації 

будівель і споруд (ст. 275 КК). 

При цьому важливим аспектом є специфіка власне корупційних діянь, адже 

сам факт заподіяння цивільно-правової шкоди особою, на яку поширюється Закон 

«Про запобігання корупції», використання службових повноважень, як спосіб 

вчинення правопорушення, а також корислива мета, як обов’язковий елемент 
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суб’єктивної сторони корупційних правопорушень, закономірно відмежовують 

такі дії чи бездіяльність за ступенем їх суспільної небезпеки від інших цивільних 

правопорушень, зокрема тих, які пов’язані із заподіянням шкоди звичайним 

громадянином. 

Із зазначеного вище випливає, що корупційне цивільне правопорушення – це 

протиправне діяння, що містить ознаки корупції і за яке актами цивільного 

законодавства або положеннями цивільно-правового договору передбачено 

цивільно-правову відповідальність. Проте, можна зробити висновок, що виділення 

у визначенні корупційного правопорушення цивільно-правової відповідальності як 

самостійного виду юридичної відповідальності, що може застосовуватися до 

правопорушника без попереднього застосування кримінально-правових санкцій, є 

недостатньо обґрунтованим та потребує більш уважного вивчення. Звичайно, тут 

не беруть до уваги випадки звільнення особи від кримінальної відповідальності 

(через закінчення строків давності та ін.).  

Дисциплінарна відповідальність за корупційні діяння. Дисциплінарні 

корупційні правопорушення пов’язані з професійною службовою діяльністю не 

лише державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, але 

й працівників судових і правоохоронних органів, а також комерційних організацій. 

Вказані діяння складно піддаються систематизації і, відповідно, класифікації з 

огляду на те, що їх перелік визначається керівними органами великої кількості 

державних, муніципальних, комерційних та інших організацій [183, с. 15–16].  

Деякі дослідники під дисциплінарними корупційними проступками 

пропонують розуміти проступки, що містять ознаки корупції, однак не становлять 

злочинів або адміністративних правопорушень, за вчинення яких законодавством 

передбачено дисциплінарну відповідальність [55]. З цим визначенням є підстави не 

погодитись. По-перше, діяння, за які передбачено дисциплінарну відповідальність, 

можуть бути одночасно кримінально караними (якщо становлять суспільну 

небезпеку і передбачені чинним кримінальним законом) або бути підставою 

адміністративної відповідальності (якщо є суспільно шкідливими і передбачені 

законом про адміністративну відповідальність). По-друге, перелік дисциплінарних 
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правопорушень визначається не тільки на рівні законодавства, але й на рівні 

окремих підприємств, установ та організацій. 

Згідно зі ст. 92 Конституції України виключно законами України 

визначаються діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 

правопорушеннями, та відповідальність за них. З цього приводу Конституційний 

Суд України, наголошуючи на важливості гарантій захисту прав і свобод людини і 

громадянина, вказав, що «Конституція України встановила, що склад 

правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та 

заходи державно-примусового впливу за його вчинення визначаються виключно 

законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом» [321].  

Однак, на відміну від положень про дисциплінарну відповідальність, 

закріплених для різних категорій працівників у Кодексі законів про працю України, 

законах «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» тощо, станом на 

сьогодні в Україні є чинними і застосовуються низка нормативно-правових актів 

нижчої юридичної сили, що регламентують питання дисциплінарної 

відповідальності (до прикладу Положення про дисципліну працівників гірничих 

підприємств, затверджене постановою КМ від 13 березня 2002 р. [289]; Положення 

про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою КМ 

від 26 січня 1993 р. [256]). 

Крім того, пряма вказівка на можливість регламентації дисциплінарної 

відповідальності на локальному рівні міститься у ст. 147 Кодексу законів про 

працю України, в якій передбачено, що законодавством, статутами і положеннями 

про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші 

дисциплінарні стягнення, крім догани та звільнення [127].  

У контексті можливості притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності з одночасним притягненням до кримінальної або адміністративної 

відповідальності треба звернути увагу на положення частини 2 статті 65 Закону 

«Про запобігання корупції», яким передбачено, що особа, яка вчинила корупційне 

правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не 
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застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 

прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

Натомість, особа, уповноважена на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про 

визнання необґрунтованими активів та їхнє стягнення в дохід держави, підлягає 

звільненню з посади в установленому законом порядку. 

Отже, можна зробити висновок про можливість притягнення особи до 

дисциплінарної відповідальності, навіть якщо за вчинення корупційного діяння 

вона вже зазнала негативних наслідків, передбачених законом про кримінальну або 

адміністративну відповідальність, за винятком тих випадків, коли в межах 

кримінального провадження або провадження про адміністративне 

правопорушення судом накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї 

діяльності.  

З огляду на викладене під дисциплінарним корупційним правопорушенням 

пропонуємо розуміти протиправне діяння, що містить ознаки корупції, пов’язане з 

невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх посадових або 

службових повноважень, дисциплінарна відповідальність за яке передбачена 

чинним законодавством України. 

Зокрема, згідно зі ст. 8 Закону «Про державну службу» одними з основних 

обов’язків державного службовця є дотримання вимог законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції, а також запобігання виникненню реального чи 

потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби 

(пункти 9 та 10 ч. 1) [282]. Статтею 64 вказаного Закону передбачено, що за 

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим 

Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, 
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посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше 

порушення службової дисципліни державний службовець притягається до 

дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. 

Значна кількість дисциплінарних проступків можуть містити ознаки корупції 

і, відповідно, становити дисциплінарні корупційні правопорушення. Йдеться, 

зокрема, про: невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів 

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, 

прийнятих у межах їхніх повноважень; використання повноважень в особистих 

(приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; 

прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило 

порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх 

використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, 

якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.  

Водночас деякі дисциплінарні проступки можуть не містити ознак корупції, 

однак порушувати вимоги, обмеження чи заборони, встановлені Законом «Про 

запобігання корупції». Наприклад: неповідомлення керівнику державної служби 

про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та 

близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення; порушення правил 

етичної поведінки державних службовців, що полягає у розголошенні або 

використанні інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням державним 

службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення державної служби; в 

допущенні надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих 

фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних 

організацій. 

Треба зазначити, що виокремлення з того масиву діянь, які полягають у 

невиконанні або неналежному виконанні трудових обов’язків, діянь, які мають чи 

можуть мати ознаки корупції або порушувати приписи антикорупційного 

законодавства, потребує окремого дослідження. 

Конституційно-правова відповідальність за корупційні діяння. За 

юридичною позицією Конституційного Суду України, Україна як демократична та 
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правова держава має забезпечити створення умов для запобігання чи протидії 

корупції та належного юридичного регулювання відносин з притягнення до 

юридичної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення [322]. 

Натомість, одним з найменш висвітлених у науковій літературі є питання, власне, 

конституційної відповідальності за корупційні діяння. Чинне антикорупційне 

законодавство теж не містить посилань на вказаний вид корупційних діянь що, 

знову ж таки, свідчить про відсутність системного підходу до нормативно-

правового визначення поняття «корупційні правопорушення». 

Натомість у системі протидії корупції достатньо очевидною є взаємодія 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та 

конституційної відповідальності. У разі вчинення народним депутатом України 

злочину передбачено не тільки притягнення його до кримінальної відповідальності, 

але й втрата депутатського мандату (ст. 81 Конституції України). М. Мельник 

вживає термін «корупційні правопорушення конституційного характеру», під 

якими пропонує розуміти правопорушення, відповідальність за які прямо 

передбачена Конституцією України або прямо випливає з неї і не є при цьому 

кримінальною, адміністративною, дисциплінарною та цивільно-правовою [190, 

с. 120]. 

Конституційним корупційним правопорушенням властиві такі ознаки: по-

перше, діяння повинні містити ознаки корупції; по-друге, вчинятись специфічним 

суб’єктом; по-третє, за їх вчинення нормами Конституції передбачено 

конституційно-правові санкції. Крім того, конституційно-правова відповідальність, 

зазвичай, не є самостійним видом юридичної відповідальності за корупційні діяння 

та «супроводжується» головно кримінально-правовими чи адміністративно-

правовими санкціями. 

Серед науковців точаться дискусії щодо доцільності визнання фізичних осіб 

суб’єктами конституційно-правової відповідальності взагалі. Зазначається, що 

суб’єктами конституційно-правової відповідальності можуть бути лише органи 

публічної влади або посадові особи (об’єднання громадян, державні органи й 

органи місцевого самоврядування), натомість людина та громадянин не наділені 



146 

  

конституційною деліктоздатністю. На думку В. Погорілка, навіть порушення 

людиною конституційних обов’язків є підставою адміністративної, кримінальної 

чи цивільної відповідальності в конституційному праві, але не конституційно-

правової [253]. Інші науковці обґрунтовують необхідність виокремлення серед 

суб’єктів конституційно-правової відповідальності фізичних осіб [182, с. 21–23].  

Більш переконливою є позиція, що «звичайний» громадянин не може бути 

суб’єктом конституційного корупційного правопорушення, зважаючи на 

відсутність конституційно-правових санкцій, які можуть бути застосовані до 

фізичної особи, що не має спеціального статусу. Хоча водночас чинним 

законодавством передбачені санкції конституційно-правового характеру для осіб, 

які беруть участь у виборах як кандидати, що вказує на можливість зарахування 

останніх до числа суб’єктів конституційних корупційних правопорушень. 

Важливо зауважити, що коло суб’єктів конституційних корупційних 

правопорушень є вужчим, ніж перелік суб’єктів конституційних правопорушень. 

Однією з ключових ознак корупційного діяння є обов’язкова наявність 

специфічного суб’єктивного ставлення – корисливого мотиву, що полягає у 

прагненні отримати неправомірну вигоду. Як колективні суб’єкти, ні органи 

публічної влади, ні об’єднання громадян, не наділені власною свідомістю, а відтак 

не можуть переслідувати корисливих мотивів, що свідчить про обґрунтований 

сумнів у їх здатності виступати суб’єктами конституційних корупційних 

правопорушень [395, с. 144].  

Зазначене дозволяє до конституційних корупційних правопорушень віднести, 

зокрема, такі діяння: порушення народним депутатом вимог щодо несумісності 

депутатського мандата; вчинення злочину (набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього) – мають наслідком припинення повноважень народного 

депутата (ст. 81 Конституції України); вчинення Президентом України державної 

зради або іншого злочину – має наслідком усунення з поста в порядку імпічменту 

(ст. 111 Конституції України); порушення суддею вимог щодо несумісності; 

порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна; 

вчинення злочину (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за 
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вчинення ним злочину) – санкцією є звільнення з посади (ст. 126 Конституції 

України); порушення суддею Конституційного суду України вимог щодо 

несумісності або вчинення ним злочину (набрання законної сили обвинувальним 

вироком щодо нього за вчинення ним злочину) (ст. 1491 Конституції України) – 

санкцією є припинення повноважень або звільнення з посади. 

Крім того, є правопорушення корупційного характеру, відповідальність за які 

безпосередньо не передбачена Конституцією України, але яка при цьому не є ні 

кримінально, ні дисциплінарною, ні адміністративною, ні цивільно-правовою. Ці 

правопорушення і відповідальність за них передбачені законами, прийнятими у 

розвиток відповідних норм Конституції. 

Йдеться, зокрема, про: порушення депутатом місцевої ради положень 

Конституції і законів України, що встановлено судом – має наслідком відкликання 

виборцями обраного ними депутата місцевої ради (ст. 37 Закону «Про статус 

депутатів місцевих рад»); вчинення злочину сільським, селищним, міським 

головою (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього); вчинення 

ним правопорушення, пов’язаного з корупцією (набрання законної сили рішенням 

суду про притягнення його до відповідальності за таке правопорушення, за яким 

накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися 

діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування) – дострокове припинення повноважень останнього (ст. 79 Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні»); вчинення кандидатом у депутати 

умисного злочину (набрання щодо кандидата у депутати законної сили 

обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину) – скасування 

реєстрації кандидата (ст. 160 Виборчого кодексу України); наявність конфлікту 

інтересів суб’єкта, на якого поширюється Закон «Про запобігання корупції», що 

має постійний характер, – тягне за собою перегляд обсягу службових повноважень 

(ст. 32 Закону «Про запобігання корупції). 

Такого роду діяння можна назвати корупційними правопорушеннями 

конституційного характеру умовно, оскільки за сферою і суб’єктами вчинення, а 
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також особливостями правових наслідків та порядку їх настання вони знаходяться 

найближче саме до цього виду корупційних правопорушень. 

У будь-якому разі за вчинення конституційних корупційних правопорушень 

законодавством передбачено специфічні санкції, які однозначно не можуть бути 

віднесені до заходів кримінального, адміністративного, цивільно-правового чи 

дисциплінарно характеру і можуть застосовуватись специфічними суб’єктами, що 

свідчить на користь виокремлення такого виду деліктів, як корупційні 

конституційні правопорушення.  

Звичайно, розглянуті у цьому та попередньому підрозділі суперечності, що 

містяться у нормативних дефініціях є далеко не єдиними вразливими місцями 

чинного антикорупційного законодавства. Однак за бажання та системного підходу 

вони досить легко можуть бути виправлені.  

 

2.3. Корупційні діяння, вчинені в інтересах юридичних осіб: проблеми 

визначення та протидії 

 

Одним із головних завдань держави в умовах декларування безкомпромісної 

боротьби з усіма проявами корупції є усунення причин, що сприяють їх 

поширенню. При цьому, важливо брати до уваги, що корупція нерідко є наслідком 

не лише дій представників кримінального середовища чи тіньового бізнесу, але й 

діяльності цілком легальних суб’єктів господарювання у різних організаційно-

правових формах. У багатьох випадках пропозиції неправомірної вигоди надходять 

особам, уповноваженим на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, саме від представників юридичних осіб приватного права.  

З огляду на суспільну небезпечність корупційних діянь, що вчиняються від 

імені та в інтересах юридичних осіб, а також на істотну шкоду, яку такі діяння 

заподіюють суспільним відносинам, у травні 2013 року був прийнятий Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно 

відповідальності юридичних осіб)» [276], яким, зокрема, доповнено Загальну 
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частину КК розділом XIV1 та запроваджено застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб: штрафу, конфіскації майна, ліквідації.  

Серед підстав застосування до юридичних осіб заходів кримінально-

правового характеру (ст. 963 КК) визначено безпосереднє вчинення ряду 

корупційних кримінальних правопорушень уповноваженою особою юридичної 

особи від її імені та в її інтересах, а саме: підкупу службової особи юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (частини 1 та 

2 ст. 3683); підкупу особи, яка надає публічні послуги (частини 1 та 2 ст. 3684); 

пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369); 

зловживання впливом (ст. 3692); викрадення, привласнення, вимагання 

вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 

матеріалів або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем 

(ст. 262 КК). 

Треба звернути увагу на те, що окремою підставою для застосування 

вказаних заходів встановлено незабезпечення виконання покладених законом або 

установчими документами на уповноважену особу юридичної особи обов’язків 

щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого 

зі злочинів передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 3683, 

частинах першій і другій статті 3684, статтях 369 і 3692 КК. 

Деякі науковці пов’язують необхідність запровадження інституту заходів 

кримінально-правового характеру до юридичних осіб – суб’єктів корупційних 

правопорушень із закономірною спробою посилити контроль за негативними 

наслідками ділової активності великих корпорацій, вважають, що цивільно-

правових та адміністративних санкцій для цієї мети виявилось недостатньо [58, 

с. 136]. Серед восьми ідей для боротьби з корупцією, оголошених на Всесвітньому 

економічному форуму в Давосі у січні 2019 року, принаймні чотири безпосередньо 

стосуються залученості в корупцію юридичних осіб, а саме: великі компанії 

повинні допомагати меншим компаніям, оскільки вони більш чутливі до хабарів; 

необхідно популяризувати добропорядні компанії, а не, ті що несуть негатив; 

суспільство має знати, коли компанії вчиняють правильно; ефективно 
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використовувати час після вуличних протестів, щоб суспільство продовжувало 

контролювати та пильнувати за державними контрактами [138]. 

Незважаючи на глобальну тенденцію до дерегулювання суспільних відносин, 

нагальна необхідність змушує державу більш активно включатись у процеси 

протидії корупції, яка здійснюється через юридичні особи. Це знаходить 

вираження у законодавстві зарубіжних країн, зокрема щодо підстав для 

відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. Один з підходів 

до вирішення цього питання передбачає «ставлення у провину» юридичній особі 

відсутність заходів щодо запобігання вчиненню її працівниками корупційних 

правопорушень, або більш того – існування певної корпоративної культури, яка 

прямо чи опосередковано стимулює (провокує) діяти у корупційний спосіб на 

користь юридичної особи [44, с. 8]. Саме такий підхід використовує один із 

найпрогресивніших на сьогодні актів антикорупційного законодавства – Закон про 

боротьбу з хабарництвом, ухвалений у Великій Британії у 2010 році (Bribery 

Act) [99].  

Зокрема, цей Закон передбачає відповідальність за «нездатність комерційної 

організації попередити хабарництво»: для притягнення до відповідальності 

юридичної особи достатньо факту надання будь-якою пов’язаною з організацією 

особою хабара іншій особі з метою отримати на користь організації право на 

здійснення або продовження комерційної діяльності чи отримати на користь 

компанії право на отримання або збереження переваги у комерційній 

діяльності [99]. 

В Україні з незначним успіхом теж роблять спроби запобігти корупції в 

інтересах юридичних осіб не лише через каральні інструменти, зокрема через 

засоби «комплаєнс» задля дотримання юридичними особами вимог 

антикорупційного законодавства. Комплаєнс є складною системою, елементи якої 

зумовлені особливостями кожної конкретної організації, однак наступні елементи 

є обов’язковими: система внутрішнього аудиту; оцінка корупційних ризиків; 

заходи запобігання порушенням третіх осіб, що діють в інтересах чи від імені 

підприємства; засоби інформування про готування чи вчинення корупційних та 
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пов’язаних з ними порушень; заходи реагування з боку керівництва на факти 

повідомлення про корупційні та пов’язані з ними порушення; захист осіб, що 

здійснюють повідомлення про вчинення корупційних та пов’язаних з ними 

порушень (англ. – whistleblowers); правила взаємодії з правоохоронними органами 

в питаннях розслідування корупційних та пов’язаних з ними порушень [196].  

У досить специфічному вигляді система «комплаєнс» закріплена в Законі 

«Про запобігання корупції» через встановлення необхідності закріплення 

антикорупційної програми на підприємствах (ст. 62), які бажають взяти участь у 

процедурах державних закупівель, якщо вартість закупівлі товару (товарів), 

послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн гривень. Така законодавчо 

закріплена система «комплаєнс» не відповідає відомим міжнародним практикам та 

стандартам і спрямована на подолання корупції на межі публічного та приватного 

сектору, ігноруючи заходи протидії корупції саме в останньому з них.  

Не ставлячи під сумнів деструктивний вплив частини юридичних осіб на 

поширення корупції в Україні, потрібно належним чином оцінювати вказані 

законодавчі приписи в контексті потенціалу їх прикладного застосування. У цьому 

разі, варто погодитись з тим, що будь-який закон має бути суспільно і юридично 

обґрунтованим, відповідати Конституції України, ґрунтуватися на принципі 

верховенства права. Особливо це стосується законів, які передбачають обмеження 

та позбавлення прав і свобод, встановлення нових заборон, розширення меж і 

підстав юридичної відповідальності, у тому числі найсуворішої – кримінальної. 

Такі закони мають вирізнятися правовою бездоганністю та обґрунтованістю [192].  

Натомість, у цьому випадку, можна зробити обґрунтоване припущення, що 

запровадження як запобіжних заходів протидії корупції через юридичних осіб, так 

і застосування щодо них заходів кримінально-правового характеру в українську 

антикорупційну практику вносить певну невпорядкованість до і без цього 

недосконалої системи профільного законодавства, що постійно перебуває в стані 

«удосконалення та модернізації». Очевидно, що досягнення поставлених цілей 

щодо зменшення рівня корупції, спричиненого залученням юридичних осіб до 

корупційних діянь, можливе шляхом менш контроверсійних нововведень. Йдеться, 
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зокрема, про більш ефективне використання санкційного інструментарію 

юридичної відповідальності інших видів.  

Достатність запровадження адміністративної відповідальності юридичних 

осіб, як способу боротьби з корупційною злочинністю, підтверджується, 

наприклад, висновками М. Хавронюка, який наголошує на відмінному розумінні 

поняття «кримінальна відповідальність», що у державах Західної Європи зазвичай 

є більш широким, ніж в Україні, і охоплює відповідальність і за злочини, і за 

проступки, що є аналогами передбачених законами України адміністративних 

правопорушень, а тому види покарань, передбачені для юридичних осіб у 

законодавстві інших держав Європи більше нагадують не кримінальні покарання, 

а передбачені чинним законодавством України адміністративні стягнення для 

юридичних осіб [410, с. 469].  

Загалом, варто зазначити, що успішний зарубіжний досвід та рекомендації зі 

сторони міжнародних організацій і стали основним чинником зміни до 

законодавства в цій частині. Саме необхідність дотримання низки міжнародно-

правових зобов’язань, взятих на себе Україною, є найбільш часто вживаним 

аргументом на захист запровадження інституту кримінальної відповідальності 

юридичних осіб у вітчизняну юридичну практику. Але, при більш уважному 

аналізі, наведена аргументація видається щонайменше сумнівною з огляду на те, 

що норми міжнародно-правових документів, про які йдеться, сформульовані 

далеко не так однозначно.  

Зокрема, Резолюція (97)24 Комітету міністрів Ради Європи від 06 листопада 

1997 р. «Про двадцять керівних принципів боротьби з корупцією» містить 

застереження щодо необхідності запровадження заходів для попередження 

використання юридичних осіб для прикриття корупційних дій [315]. Стаття 26 

Конвенції ООН проти корупції містить загальне зобов’язання вжити заходів щодо 

врегулювання питання відповідальності юридичних осіб з урахуванням принципів 

права, зокрема, «забезпечити застосування щодо юридичних осіб ефективних, 

пропорційних і таких, що здійснюють стримувальний вплив, кримінальних або 

некримінальних санкцій, у тому числі грошових» [133].  
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Статтями 18 та 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 

передбачено, що юридичні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за 

вчинення на їх користь давання хабара, зловживання впливом та відмивання 

злочинних доходів. Підставами відповідальності юридичної особи визначено: 

вчинення в інтересах юридичної особи злочину фізичною особою, яка обіймає 

керівну посаду в юридичній особі та має повноваження представляти юридичну 

особу або приймати рішення від імені юридичної особи або здійснювати контроль 

за діяльністю юридичної особи; а також відсутність ефективного контролю чи 

нагляду з боку керівництва юридичної особи, що призвело до вчинення 

корупційного злочину з боку підлеглих осіб на користь юридичної особи. Крім 

того, встановлено, що кримінальні або некримінальні санкції і заходи, які 

застосовуються до юридичних осіб, повинні бути ефективними, пропорційними та 

стримуючими [155].  

Аналогічні норми містять статті 5 та 6 «Рамкового рішення про боротьбу з 

корупцією в приватному секторі», прийнятого Радою ЄС 22 червня 2003р., яким 

встановлено, що до юридичної особи повинні застосовуватись санкції, які 

включають кримінальні або адміністративні штрафи, та, можливо, інші санкції, 

у тому числі заходи, що тягнуть за собою позбавлення можливості користуватись 

пільгами чи допомогою зі сторони публічної влади; заходи, які накладають 

тимчасову чи постійну заборону на здійснення комерційної діяльності; судовий 

нагляд; або розпуск у судовому порядку [313].  

Отже, підписані Україною міжнародно-правові акти, що безпосередньо 

присвячені питанням боротьби з корупцією, не містять прямої вимоги про 

безумовну необхідність запровадження саме кримінально-правових заходів до 

юридичних осіб за корупційну діяльність. Натомість у цих документах містяться 

положення, які узагальнено можна охарактеризувати як визнання необхідності 

встановлення більш ефективної системи протидії використанню юридичних осіб у 

корупційній діяльності, що могла б мати як кримінально-правовий, так і 

адміністративний чи цивільно-правовий (або інший) характер. При цьому, в 

кожному випадку, важлива доречність санкції того чи іншого виду, її відповідність 
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нашій правовій системі, національним правовим особливостям, зрештою – її 

адекватність вчиненому. 

При досить детальному вивченні цієї проблематики можна дійти кількох 

висновків. По-перше, вітчизняний законодавець у прагненні виконати міжнародно-

правові зобов’язання України щодо боротьби з корупцією, дещо необдумано 

«перевиконав» їх, запровадивши до юридичних осіб відповідальність більш сувору 

(але не більш ефективну), ніж було рекомендовано та очікувалось від України. По-

друге, під час розроблення нормативно-правового забезпечення вказаного 

інституту не було вжито належного системного підходу до нормопроєктування, не 

спрогнозовано перспектив застосування кожної із запроваджених новел.  

Більше того, складається враження, що вказані зміни кримінального 

законодавства зразка 2013 року проводились не для підвищення дієвості системи 

реальної протидії злочинності, а значною мірою для введення в оману західних 

партнерів – як фальшивий доказ щирого прагнення до європейської інтеграції. Цим 

також приховувались реальні наміри тодішньої влади щодо продовження 

накопичення повноважень та капіталів, збільшення тиску на бізнес тощо. 

На жаль, до таких маніпуляцій західні партнери не завжди готові. 

Європейські функціонери міжнародних інституцій, виховані на необхідності 

суворого дотримання не лише норм законодавства, але й принципів верховенства 

права, доброчесності, політичної етики і довіри, нерідко сприймають за доконаний 

результат одні лише запевнення у визнанні європейських цінностей, а прийняття 

певних законодавчих змін, взагалі розглядають як велике досягнення. Приміром, у 

П’ятому додатковому звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 

щодо оцінки виконання Україною рекомендацій за результатами першого та 

другого раундів моніторингу, прийнятому в червні 2015 року, схвально оцінено 

виконання Україною рекомендацій GRECO щодо запровадження відповідальності 

юридичних осіб за корупційні діяння, що включає ефективні, пропорційні та 

стримуючі санкції, а також встановлення системи реєстрації юридичних осіб, на які 

було покладено корпоративні санкції (хоча навіть у цій компліментарній декларації 

не йдеться виключно про кримінально-правові санкції) [456].  
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Західна професійна спільнота і сьогодні до кінця не зрозуміла, що попередня 

вітчизняна влада радо погоджувалася на будь-які законодавчі нововведення 

переважно за умови, якщо вони носили декларативний характер та не порушували 

звичну, пострадянську практику, а потім олігархічно-орієнтовану кругову поруку 

між корупціонерами. Страх, що реальні (а не вдавані) реформи можуть зруйнувати 

укорінені традиції, стабільність зв’язків і передбачуваність політичних та 

економічних процесів, реально стримувала навіть тих, хто ще вчора публічно 

закликав до рішучих антикорупційних заходів. 

Тому очевидним є те, що поспішна, а головне – не зовсім продумана 

імплементація «кримінальної відповідальності» юридичних осіб не до кінця 

«вписується» у правову систему України загалом та до кримінального закону 

зокрема. Це може призвести до серйозних негативних наслідків, а тому важливим 

завданням наукової спільноти, на сьогодні, є вироблення прогресивних 

напрацювань у цілях подальшого вдосконалення законодавчої регламентації цього 

питання. 

Є підстави погодитися з висновком, що аналіз законодавства про 

відповідальність юридичних осіб у разі вчинення їх посадовими особами 

корупційних злочинів, умов та порядку притягнення юридичної особи до 

відповідальності свідчить про спробу введення квазівідповідальності змішаного 

(кримінально-адміністративного) типу, яка є прямим відходом від основоположних 

принципів існуючої доктрини кримінального права... Таким чином, прірва між 

наукою і законодавством поглибилася, а це, в свою чергу, не сприяє формуванню 

стабільної політики у сфері боротьби зі злочинністю [174, с. 128–132].  

Зокрема, викликає сумніви застосування при визначенні таких злочинів 

терміна «уповноважена особа», під яким розуміють службові особи юридичної 

особи, а також інші особи, які відповідно до закону, установчих документів чи 

договору мають право діяти від імені юридичної особи. У цьому разі КК  не 

враховує того, що лише в поодиноких випадках, службові особи юридичної особи, 

не говорячи вже про їх представників за довіреністю, наділяються, так би мовити, 
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необмеженими повноваженнями представляти юридичну особу в будь-яких 

справах та в усіх правовідносинах.  

До того ж, деякі автори з цього приводу слушно зауважують, що 

підприємства, установи чи організації не дають уповноваженим особам довіреність 

на вчинення злочину, тому важко довести, що винна фізична особа діяла саме «від 

імені» та в інтересах юридичної особи [123, с. 134]. З цим твердженням варто 

погодитись ще й з урахуванням того, що в багатьох випадках саме правомірні цілі, 

для досягнення яких видана довіреність, уможливлюють і є необхідною 

передумовою для вчинення корупційного діяння (наприклад, можливість 

представляти юридичну особу перед підприємствами, установами та 

організаціями, органами державної та місцевого самоврядування є передумовою 

для можливості підкупу посадової особи в інтересах довірителя). Тому, як 

висловилася С. Лихова, «дискутувати з приводу того, як юридична особа може дати 

чи отримати неправомірну вигоду – означає, очевидно, марну втрату часу. Всі 

чудово розуміють, що йдеться про діяльність конкретних фізичних осіб» [174, 

с. 130].  

Модель, яку обрала Україна, ґрунтується на усіченій «ідентифікаційній 

теорії» – юридична особа несе відповідальність за дії уповноважених юридичною 

особою фізичних осіб. При цьому, змінами від 13 травня 2014 р. врегульовано 

питання відповідальності за відсутність належного контролю з боку 

уповноважених осіб юридичної особи, що призвело до вчинення корупційного 

правопорушення (частина друга статті 18 Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією) [44, с. 8].  

При цьому особливу увагу варто звернути на те, що інструменти механізму 

правової протидії корупції, які встановлені для приватних юридичних осіб, повинні 

застосовуватись також до юридичних осіб публічного права, коли вони беруть 

участь у цивільних відносинах на засадах рівності та не використовують свій 

публічно-правовий статус і функції. Тому вартим уваги те, що антикорупційне 

законодавство України потребує вдосконалення в частині нормативного критерію 
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диференціації правового впливу на корупцію, що зумовлює подальше дослідження 

національного права [202, с. 165–166].  

Не до кінця продуманим вбачається і запровадження можливості 

застосування заходів кримінально-правового характеру до органів державної влади 

за вчинення їх посадовими або службовими особами злочину, передбаченого 

ст. 262 КК (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння), який 

вважається корупційним у разі його вчинення шляхом зловживанням службовим 

становищем. 

Зокрема, заходи кримінально-правового характеру за вчинення такого 

злочину можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного 

права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи 

організації, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, 

фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що створені 

відповідно до вимог національного чи міжнародного права. Виникає питання, чи 

може, приміром, КМ зазнати заходів кримінально-правового характеру у разі 

вчинення одним зі службовців певного міністерства привласнення бойових 

припасів шляхом зловживання службовим становищем. Законодавець, у цьому 

випадку, взагалі сприяє доведенню ситуації до абсурду, встановивши, що вказаний 

злочин є одним із тих, за який державний орган, з формально-юридичного погляду, 

може бути ліквідований.  

Варто зазначити, що можливість ліквідації юридичної особи приватного 

права за вчинення уповноваженою нею особою злочину, передбаченого ст. 262 КК, 

теж є неефективним засобом протидії корупції, оскільки ніяк не перешкоджає 

продовженню корупційної діяльності злочинця шляхом створення іншої 

юридичної особи.  

Окремої уваги потребує поняття «інтерес юридичної особи», вжитий як 

необхідний елемент об’єктивної сторони кримінального правопорушення, в 

результаті вчинення якого до юридичної особи можуть бути застосовані заходи 
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кримінально-правового характеру. У цьому випадку законодавцю треба було 

більше зосередитись на тому, що кінцевим вигодонабувачем отриманих в 

результаті корупційних дій матеріальних чи інших благ є її власник (власники), а 

це завжди фізичні особи. Таким чином, інтерес юридичної особи має досить 

умовний і завжди проміжний характер, чому не надано необхідного значення.  

Також варто зауважити, що незважаючи на наявну можливість застосування 

до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за корупційну 

діяльність, станом до сьогодні немає достатньої судової практики у цій категорії 

справ. Це, з одного боку, не дає можливості здійснити потрібну аналітику, а з 

іншого – саме по собі, вже є промовистим фактом щодо практичної неефективності 

запровадження такого інституту.  

Зокрема, суди використовують посилання на статті розділу XIV1 КК 

переважно у справах щодо обрання чи оскарження запобіжних заходів, наприклад: 

«Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом 

вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано 

дане клопотання, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на 

підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК, посилаючись, що майно, а саме: частка в статутному 

капіталі ТОВ... може бути використане для забезпечення додаткового покарання у 

виді конфіскації майна, яке передбачене ч. 1 ст. 2585, ч. 2 ст. 2585, ч. 2 ст. 209 КК, а 

також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового 

характеру, керуючись ст. 962, ст. 963, ст. 964 КК… слідчий суддя ухвалив: 

клопотання старшого слідчого... за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2585, 

ч. 2 ст. 2585, ч. 2 ст. 2062, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК, про 

арешт майна, – задовольнити» [407]. 

Це, звичайно, не означає категоричного заперечення доцільності 

застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб в 

Україні. Безсумнівно, що останні повинні нести відповідальність за корупційні 

злочини, вчинені їх уповноваженими особами в їхніх інтересах. Однак, уже 

очевидно, що достатньо поверхневе і непродумане запровадження цього інституту 

породило значно більше запитань, ніж відповідей, не призвело до очікуваних 
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позитивних наслідків у вигляді суттєвого прогресу в боротьбі з корупцією [378, 

с. 83–89]. 

Непродуманим запровадженням заходів кримінально-правового характеру 

до юридичних осіб спричинено низку логічних невідповідностей та змістовних 

суперечностей у системі заходів боротьби з корупційною злочинністю. Відтак, 

глибокий, усебічний та неупереджений аналіз цієї проблеми вбачається одним з 

першочергових завдань кримінального права та кримінології в аспекті протидії 

корупції в Україні.  

Юридична особа, яка причетна до вчинення корупційного злочину, не 

повинна наділятися непритаманною їй правосуб’єктністю за аналогією з 

цивільними чи адміністративними правовідносинами, оскільки, виступає по суті, 

не самостійним їх суб’єктом, а лише своєрідним засобом досягнення неправомірної 

мети безпосереднього суб’єкта корупційного злочину. 

На противагу несиметричному перебільшенню значення заходів 

кримінально-правового характеру до юридичних осіб, потребують суттєвого 

удосконалення механізми притягнення їх до адміністративної та цивільно-правової 

відповідальності за причетність до корупційної діяльності та отримання в 

результаті неправомірної вигоди. Ця правотворча робота має відбутися на 

міжгалузевій основі, з залученням представників різної професійної спеціалізації. 

Тільки такий підхід забезпечить збалансовану та дієву нормативну систему 

протидії цьому виду корупції, гарантуватиме системний підхід до розв’язання 

позначеної проблеми. 
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2.4. Кримінологічна характеристика суб’єктів корупційних діянь 

(корупціонерів) 

 

Соціальні та психологічні передумови формування світогляду суб’єктів 

корупційних діянь. Як доведено вище, безпосереднім об’єктом (предметом) 

кримінологічних досліджень корупції мають бути не лише корупційні злочини, але 

й інші види корупційних діянь. Так само, цей підхід повинен застосовуватися і в 

суб’єктному контексті – не лише до осіб, які вчинили корупційні злочини 

(злочинців), але й до усіх суб’єктів корупційних діянь. Хоча, без сумніву, саме 

корупціонери-злочинці завжди перебуватимуть в центрі якнайпильнішої уваги 

кримінології. Невипадково майже вся кримінологічна література, що стосується 

характеристики особи корупціонера, акцентує увагу саме на понятті «злочинець». 

Звичайно, в більшості випадків висновки, зроблені щодо особи злочинця у сфері 

корупції, є справедливими і щодо решти корупціонерів.  

Відповідно, одним із важливих аспектів дослідження особи корупціонера є 

вивчення кримінологічно значимих ознак, які притаманні всій сукупності осіб, що 

вчинили відповідні діяння. Це необхідно як для визначення основних 

закономірностей детермінації злочинності, так і для розроблення заходів 

запобігання їй [163, с. 98]. 

Особа злочинця виступає як система демографічних, соціально-рольових, 

психологічних, кримінально-правових властивостей суб’єктів злочинів. Злочин – 

це акт вольовий, свідомо обраний, результат складного процесу, в якому зовнішні 

чинники діють не безпосередньо, а переломлюючись через внутрішні фактори. 

Щоб пізнати детермінанти злочину, потрібно розкрити механізм злочинної 

поведінки, а це неможливо зробити, не вивчивши особу злочинця, вплив її 

індивідуальних властивостей на вчинення злочину [159, с. 12].  

Крім того, важливо розуміти, що злочинність – породження деструктивності 

суспільства і осіб, які вчиняють злочини, тобто злочинців. Оскільки злочинець, як 

особа, засуджена судом за вчинення злочину, – це суспільна більш-менш 

соціалізована людина, то в сучасній кримінології особа злочинця на різних рівнях 
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наукової абстракції досліджується не як уроджена злочинна особа з певною 

генетично закладеною злочинною програмою, а як продукт недостатньої 

соціалізації і негативного соціального впливу. Фундаментальним у вітчизняній та 

й світовій кримінології є положення, що майбутнім злочинцем особа стає внаслідок 

слабкої позитивної соціалізації [160, с. 15].  

Тому особливо визначальним, на думку А. Закалюка, є вивчення 

особливостей світосприйняття злочинців. Це пояснюється тим, що безпосередньою 

причиною вчинення злочинів та існування злочинності загалом є на 

індивідуальному рівні негативні антисуспільні риси свідомості та психології 

окремої особи, а на загальносоціальному рівні – суспільної свідомості, передусім її 

соціально-психологічної складової [97, с. 238]. Вивчення особи злочинця є 

передумовою успішного розроблення теорії попередження злочинів, адже саме 

особа є носієм причин їх скоєння. Більше того, особа злочинця є основною та вкрай 

важливою ланкою всього механізму злочинної поведінки [428].  

Погодимося, що корупційна поведінка має психологічне коріння. Треба 

брати до уваги те, що особа, яка стає на шлях вчинення корупційних 

правопорушень, не є, так би мовити, скорумпованою від природи. Корумпованих 

рис поведінки особа набуває в процесі її власної соціалізації. Стане чи не стане 

особа на шлях вчинення корупційних правопорушень залежить не стільки від того, 

які традиції чи психологічні настанови увібрала від народження, а від того, в якій 

суспільній атмосфері вона виросла, який психологічний клімат панував навколо 

неї, які поступки визнавались аморальними, а які з боку моралі заохочувались. 

Йдеться про суспільну свідомість, в якій фокусується надзвичайно багато аспектів 

суспільного життя, у тому числі відношення громадян до закону і реакція на 

корупційні правопорушення [49, с. 141].  

У науковій літературі розкрито різноманітні теоретичні підходи до розуміння 

поняття «особа злочинця», зокрема дискусії щодо того, чи виправдано до категорії 

«особа-злочинець» включати осіб, які ще злочини не вчинили, однак в силу 

специфічних демографічних, соціальних чи психологічних особливостей уже 

схильні до вчинення, а також тих, які злочин вчинили, однак ще не визнані судом 
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винними. Не вдаючись до полеміки, зумовленої багатоманіттям пропонованих 

кримінологами загальних наукових визначень особи злочинця, для дослідження 

нашої проблематики поняття «суб’єкт корупційного діяння» доцільно визначити як 

особу з притаманною їй сукупністю негативних соціальних та особистісних якостей, 

що в поєднанні з зовнішніми об’єктивними обставинами формують її суспільну 

небезпечність. З погляду кримінологічного дослідження таким суб’єктом, 

безперечно, є як особа, яка засуджена за корупційне правопорушення, так і особа, 

яка вчинила корупційне правопорушення (але в силу певних причин не була 

притягнута за це до відповідальності), а з погляду профілактичного впливу – ще й 

особа, яка має сформовану психологічну установку на вчинення такого 

правопорушення (потенційний корупціонер).  

У кримінологічній характеристиці особи корупціонера найважливішими є 

морально-психологічні й соціально-рольові ознаки. Щодо перших, то 

корупціонери здебільшого є комунікабельними людьми, легко встановлюють 

соціальні контакти, контролюють власну поведінку, їм не притаманні 

імпульсивність, агресивність, емоційна нестабільність. В основі мотивації лежать 

гіпертрофоване прагнення до задоволення матеріальних потреб, брак духовного 

розвитку, схильність до ризику, байдужість до інтересів інших людей, заздрісність, 

амбіційність, користолюбство, кар’єризм, здирство і зажерливість, культ грошей та 

матеріальних цінностей, жага до накопичення і влади. Усе це свідчить про 

деформовану ціннісну орієнтацію особистості злочинця-корупціонера [160, с. 355]. 

Хоча очевидно, що ця характеристика не стосується ситуативних корупціонерів. 

Важливою рисою характеру корупціонера є також здатність без особливих 

труднощів встановлювати міжособистісні контакти, адже участь у корупційних 

практиках потребує, по-перше, взаємної довіри і, по-друге, розгалуженої мережі 

знайомств. Дані досліджень вказують на те, що вміння налагоджувати контакти є 

ключовим також для активних корупціонерів, адже випадки вирішення питань 

шляхом використання особистих зв’язків, кумівства і протекціонізму, хоча і є 

більш рідкісними, ніж отримання неправомірної вигоди, однак зустрічаються 
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частіше ніж пропонування такої вигоди. Тобто, перш ніж пропонувати хабар, 

громадяни намагаються знайти корисне знайомство у потрібній сфері [350].  

 Корнякова Т. звертає увагу, що соціальні протиріччя, їхні негативні наслідки 

активно впливають на особу, а це, як правило і призводить до неузгодженості її з 

оточуючим середовищем. У результаті – виникнення протиріч між особою і 

суспільством, що може призвести до протиправної, зокрема злочинної, 

поведінки [139, с. 188].  

Ще про одну особливість внутрішніх мотивів корупціонера зазначає 

Д. Трейсман: потенційний корупціонер постійно перебуває в стані «балансування» 

між очікуваними прибутками від корупційної діяльності та очікуваною ціною 

вчинення такого діяння, зокрема як психологічною та соціальною, як і 

фінансовою [497, с. 402]. Отже, більшість корупціонерів хоча і схильні до ризику, 

адже свідомо йдуть на злочин, однак цей ризик є обміркованим і, на їхню думку, 

виправданим. 

Учені довели зв’язок між так званою «темною тріадою особистості» і 

схильністю як до активної, так і до пасивної корупції, опосередкованій своєрідним 

медіатором – вірою в щасливий випадок. Ця «темна тріада особистості» включає 

такі прояви, як маккіавелліанізм (схильність до розсудливих маніпуляцій, 

лукавство, хитрість і зневага до моральності); нарцисизм (егоїзм, що позитивно 

корелює з егоцентризмом, почуттям зверхності, вседозволеністю, марнославством 

і претензійністю, переслідуванням негайної вигоди за рахунок інтересів інших 

людей) та психопатію (проявляється у високій імпульсивності, черствості та 

соціально негативній поведінці). Дослідження показують, що особи з «темною 

тріадою особистості» дотримуються стратегії «швидкого життя», що передбачає 

ігнорування соціальних норм та мислення в рамках короткострокової перспективи. 

Такі риси характеру в поєднанні з вірою у щасливий випадок зумовлюють численні 

форми девіантної поведінки, у тому числі схильність до азартних ігор, обману, 

шахрайства та «білокомірцевих» злочинів [504]. 

З’ясовано також, що корупціонери більш схильні до ігнорування або 

висловлення зневаги до правил і законів, які керують суспільством, а також до осіб, 
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відповідальних за їхнє дотримання. Корупціонери часто можуть характеризуватись 

як незрілі, ненадійні, і безвідповідальні, однак в силу нарцисизму, стурбованості як 

їх сприймають оточуючі, а також прагнення зайняти відповідальне становище не 

розголошують таких поглядів та не демонструють описаних моделей поведінки. 

Натомість, не-корупціонери більш імовірно, характеризуються як терпимі до 

інших, вдумливі щодо своїх відносин з іншими людьми, орієнтовані на результат і 

готові взяти на себе відповідальність за свої дії. Такі особи більшою мірою 

перебувають під впливом внутрішніх поведінкових регуляторів, зокрема таких як 

почуття провини і каяття [480].  

Психологічний портрет корупціонера, окрім таких рис, як егоцентризм і 

корисливість – прагнення переслідувати власну вигоду на противагу суспільному 

благу, доповнюється також невизнанням авторитету права як регулятора 

суспільних відносин та державної влади як інституції; нестійкістю моральних 

переконань під тиском спокуси матеріального забезпечення, що свідчить про 

викривлену ієрархію цінностей корупціонера.  

Але в Україні особливий кримінологічний інтерес має становити не лише 

невизнання права як універсальної категорії, але й внутрішнє невизнання частиною 

громадян незалежності (існування) самої української держави та національного 

законодавства. Незважаючи на те, що з моменту проголошення державної 

незалежності минуло майже 30 років, кількість людей, які досі вважають розпад 

СРСР, а головне – розірвання відносин з «дружньою» Російською Федерацією, 

«соціальною катастрофою» залишається значною. З огляду на їхню кількість – 

неприйнятно значною. Соціологічні дослідження свідчать про те, що приблизно 

третина українців жалкують про розпад СРСР. При цьому найбільше ностальгують 

за радянською імперією на півдні та сході України [31]. Ця обставина не лише 

спричинила свого часу досить млявий спротив більшості місцевого населення 

окупації Криму та частину Донбасу, але й досі спричиняє високий рівень 

корумпованості посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Відсутність відчуття поваги до національної незалежності, 

обов’язку служити Українському народу легко провокує корупціонера до 
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антидержавної діяльності (є потужною підставою для самовиправдання), поєднаної 

з особистим збагаченням, навіть тоді, коли ця діяльність не є усвідомлено 

цілеспрямованою проти державної безпеки України (не кажучи про випадки 

відвертої роботи на іноземні спецслужби).  

Категорії (типи) суб’єктів корупційних діянь. Серед злочинців традиційно 

виділяють осіб послідовно-криміногенного типу (особливо небезпечних злочинців, 

усталена злочинна діяльність яких має характер активної опозиції суспільству, його 

цінностям і нормам); ситуативно-криміногенного типу (осіб, які скоюють злочини 

не через стійкі антигромадські установки та уявлення, а у зв’язку із внесенням у 

життєдіяльність деяких груп негативної спрямованості, ведення способу життя на 

межі соціально прийнятного та антигромадського); та ситуативного типу (осіб, які 

вчиняють злочини не тому, що конкретні ситуації мають вирішальне значення, а 

через особистісні психологічні особливості, через які вони потрапляють у велику 

залежність від ситуації та внаслідок недостатнього морального виховання не 

знаходять соціально прийнятного способу її вирішення) [97].  

На прикладі «хабарника» (що після змін до КК є поняттям, наближеним до 

категорії особи, яка отримує неправомірну вигоду), М. Мельник виділяє три 

основні умовні типи таких осіб залежно від двох критеріїв: морально-психологічної 

спрямованості та характеру дій: 1) ситуативний хабарник – одержує незаконну 

винагороду за вчинення чи невчинення певних дій по службі від випадку до 

випадку, спеціально не створюючи і підшуковуючи ситуації для одержання хабара. 

Такий корупціонер рідко виходить за межі своїх повноважень, натомість вигода, 

яку має хабародавець від такого хабарника, полягає, наприклад, у прискоренні 

вирішення його питання, отриманні незначних переваг порівняно з іншими 

особами тощо; 2) хабарник, який цілеспрямовано займається «продажем» своїх 

повноважень, постійно вишукуючи можливості для одержання незаконної 

винагороди, фактично повністю або значною мірою підпорядковуючи цій 

діяльності свою службову діяльність. Ініціатива давання-одержання хабара, 

здебільшого, належить хабарникові: вона може мати форму як простої пропозиції, 

так і вимагання; 3) хабарник, який, умовно кажучи, перебуває на матеріальному 
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утриманні кримінальних угруповань, комерційних чи політичних структур, 

забезпечуючи за допомогою наданої йому влади чи службових повноважень 

постійне «обслуговування» їхніх інтересів. Це – найбільш небезпечний тип 

хабарника, який, як правило, обіймає керівну посаду в органі державної влади чи 

органі місцевого самоврядування, має безпосереднє відношення до прийняття 

важливих рішень, наділений широкими владними повноваженнями [190, с. 176–

179].  

У контексті продовження характеристики ситуативного хабарника, 

В. Гаращук пропонує поняття «корупції від злиднів», зазначаючи, що «цей вид 

корупції здійснюється дрібним чиновництвом ситуативно. Її відносна безпечність 

полягає у тому, що корупційні дії вчиняються службовцями, які мають достатньо 

високий моральний рівень, і не вчиняли б корупційних дій, за умов якби не збіг 

особистих тяжких матеріальних обставин та провокування низькими посадовими 

окладами» [48, с. 30].  

Залежно від світоглядної позиції та цілеспрямованості отримувачів 

неправомірної вигоди (хабарників) можна класифікувати ще так: 

1) «ситуативний» корупціонер – особа, що зазвичай не здійснює корупційних 

практик, проте наважується на такі у виняткових випадках «особливо цікавих» 

пропозицій чи в інших виключних обставинах. Ніколи не вимагає хабар, не 

створює умисно умов, що змушують до його пропозиції, початково негативно 

реагує на таку пропозицію, проте зрештою піддається на неї або під впливом 

підвищення розміру неправомірної вигоди, або під впливом умовлянь, тиску, 

погроз тощо. Таку особу або влаштовує її заробітна плата та умови праці, або ж у 

неї низька толерантність до ризиків порушення закону, а тому вона не проявляє 

активної зацікавленості у чиненні корупційних діянь. Цей тип корупціонера є 

одним з найскладніших об’єктів протидії; 

2) «тимчасовий» корупціонер – особа, що здійснює активні корупційні 

практики в період скрутного матеріального становища, або інших тимчасових 

негативних обставин. Припиняє корупційні дії в разі усунення зовнішніх мотивів 

до їх вчинення. Переважно ніколи не вимагає хабар, не створює умисно умов, що 
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змушують до пропозиції хабара, проте прихильно розглядає таку пропозицію, в разі 

її надходження. Способи протидії (крім звільнення чи притягнення до 

відповідальності): підвищення заробітної плати, рівня соціального забезпечення, 

підвищення по службі; 

3) «серійний» (злісний, системний) корупціонер – він розглядає наявні у 

нього повноваження насамперед як засіб активного незаконного збагачення. 

Характеризується високою толерантністю до ризиків порушення закону, уважно і 

ретельно готується до кожного правопорушення. При цьому часто сам вимагає 

«хабар», створює умови, що змушують до пропозиції неправомірної вигоди. Може 

сам організовувати схеми одержання «хабарів», мати покровителів у органах 

правопорядку та судах, використовувати можливості для протидії розслідуванню 

його протиправної діяльності. Заробітна плата для нього – не цінність, що мотивує 

до виконання службових повноважень. Збільшення зарплати чи інші превентивні 

заходи не можуть вплинути на такого активного учасника корупційних практик. 

Способи протидії: ефективні конкурсні процедури для недопущення призначення 

(обрання) таких осіб на посади, пов’язані зі здійсненням владних повноважень; 

мінімізація можливостей зловживання службовим становищем в корисливих цілях, 

зменшення дискреційності в повноваженнях; притягнення до юридичної 

відповідальності за виявлені корупційні діяння, у тому числі – звільнення з посади 

з мінімальною перспективою подальшого працевлаштування на посаду, 

пов’язаною з виконанням владних повноважень. 

Що цікаво, так звані серійні корупціонери не так часто опиняються в статусі 

обвинувачених або навіть підозрюваних у вчиненні корупційних правопорушень. 

Частіше така роль випадає якраз ситуативним чи тимчасовим корупціонерам, які 

через свою недосвідченість допускають помилки, яких їх більш обережні і 

досвідчені «колеги» ніколи б не допустили. 

Окремо варто виділяти «політичного корупціонера», який за неправомірну 

вигоду використовує свій статус державного чи політичного діяча для прийняття 

лобістських рішень в інтересах певних замовників (олігархів, зарубіжних суб’єктів 

тощо). Інтереси осіб, які сприяли призначенню (обранню) його на посаду та/або які 
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«спонсорують» його діяльність, такий корупціонер свідомо ставить вище інтересів 

держави і країни.  

За типологією О. Шостко слід розрізняти суб’єктів активної та пасивної 

корупції. У межах активного корупціонера виділяються ситуативний та звичний 

корупціонер (хабародавець). Суб’єкти пасивної корупції поділяються на: «дрібного 

корупціонера» (ситуативний тип), ініціативного корупціонера (злісний тип) та 

особливо злісного (політичного) корупціонера [430, с. 76]. 

Певний перелік індикаторів корупції, який дозволяє виявити схильність 

особи до корупційних правопорушень наводить А. Артем’єв. Вони є досить 

корисними для виявлення серійних корупціонерів. Зокрема, він пропонує до цих 

«показників» відносити такі: здійснення посадовою особою дій, що виходять за 

межі її посадових повноважень, або нездійснення чи занадто тривале здійснення 

(затягування), або занадто оперативне вчинення дій, які посадова особа повинна 

вживати згідно до посадових інструкцій та нормативно-правових актів; занадто 

швидке просування особи по службовій драбині, встановлення їй невиправдано 

високого грошового утримання, необґрунтованих виплат чи компенсацій; часті 

відрядження посадової особи до підвідомчих організацій; невиправдане за часовим 

або за кількісним виміром отримання нематеріальних благ, наприклад нагород та 

звань; наявність родичів, друзів чи інших осіб, пов’язаних з посадовою особою 

клановою дисципліною, які працюють у державних, муніципальних чи 

комерційних установах на керівних посадах або на посадах, пов’язаних з 

розподілом чи перерозподілом благ; наявність акцій, участі у статутному капіталі 

чи інших зобов’язань в комерційних чи некомерційних організаціях як у самої 

посадової особи, так і у її родичів, друзів чи інших осіб, пов’язаних з посадовою 

особою клановою дисципліною; витрати посадової особи і членів її сім’ї 

перевищують їх сукупні доходи, їх рівень життя економічно та соціально 

невиправдано високий; отримання посадовою особою значної кількості 

подарунків [10, с. 12]. 

Безумовно, наявності будь-якої або навіть кількох із вищезазначених ознак 

недостатньо для звинувачення особи в корупційних практиках, адже їхні дії чи 
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бездіяльність повинні оцінюватись лише з позицій закону, зокрема складів 

злочинів, передбачених КК. При цьому виявлення в діях суб’єкта повноважень 

хоча б одного індикатора корупційної складової повинне бути підставою для 

виникнення обґрунтованого сумніву в його доброчесності, а відтак більш пильного 

уваги до його діяльності. 

Таку увагу має привертати і виокремлення серед моделей поведінки 

корупціонера двох базових форм корупційної діяльності: поступового відхилення у 

своїй службовій діяльності від норм, встановлених нормативно-правовими актами 

(зміна мотивації діяльності, ціннісних орієнтацій, поступове перетворення 

законослухняної особи в корумповану особу або шляхом поступового нарощування 

інтенсивності корумпованої діяльності або в результаті збігу певних життєвих 

обставин); та використання посади особою, яка цілеспрямовано прямувала до влади з 

метою вчинення корупційних діянь [189, с. 24–34].  

При цьому не можна виключати й прийняття неправомірної вигоди як 

способу запобігання потенційному тиску у прямому сенсі цього слова. Таке 

рішення часто приймається після оцінки корупціонером пропозиції хабара як лише 

першого етапу в процесі досягнення давачем поставленої мети (незаконного 

рішення тощо), після якого (в разі відмови) імовірно послідують наступні етапи, 

що супроводжуватимуться «вказівками згори», погрозами, насильством та ін. 

Водночас у науковій літературі існує певний вакуум щодо характеристики і, 

відповідно, типології «активних корупціонерів», тобто осіб, діяння яких 

передбачено ст. 354 КК (підкуп працівника підприємства, установи чи організації); 

ст. 3683 КК (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми); ст. 3684 КК (підкуп особи, яка надає публічні 

послуги); ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 

службовій особі); ч. 1 ст. 3692 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 

вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання 

такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою 

на виконання функцій держави). 
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На основі критерію внутрішньої психологічної оцінки активним 

корупціонером власних дій та їх моральної виправданості можна виділяти такі типи 

хабародавців: 

1) особа, яка надає неправомірну вигоду з метою отримання законного (на її 

переконання) рішення (вирішення питання) суб’єкта владних повноважень та, 

відповідно, запобігання отриманню незаконного рішення. Такий крок може бути 

зумовлений як достовірною інформацією про намір службової особи прийняти 

незаконне рішення з конкретного питання, так і прагненням отримати впевненість 

у законному результаті розгляду справи («перестрахуватись»).  

Різновидом наведеної поведінки є прагнення домогтися більш уважного 

розгляду питання службовою особою, отримання більш якісного рішення, ніж 

можна було б сподіватися в рамках стандартного, хоча й цілком законного, підходу 

службової особи до вирішення питання. Таке діяння зумовлено розумінням 

громадянином об’єктивних недоліків в організації вітчизняного державного 

апарату (системи), недовірою до державних інститутів в Україні загалом та 

окремих посадових осіб зокрема; 

2) особа, яка надає неправомірну вигоду з метою отримання законного 

рішення суб’єкта владних повноважень, намагається вирішити своє питання в обхід 

надмірно бюрократичних (на її переконання) та/або триваючих у часі процедур. 

Особливість цієї категорії активних корупціонерів полягає в тому, що особа не має 

сумнівів щодо прийняття з її питання, в кінцевому рахунку, законного рішення. Але 

недосконалість процедур чи навіть недолугість процесуальних норм може 

безнадійно затягнути вирішення питання чи зробити його нерентабельним, 

провокують громадянина до їх несанкціонованого спрощення (пришвидшення); 

3) особа, яка надає неправомірну вигоду з метою отримання хоча й 

незаконного, добивається справедливого, по суті, (на її переконання) рішення 

суб’єкта владних повноважень. Це стосується і випадків, коли закон оцінюється не 

тільки на предмет справедливості (відповідності принципу верховенства права), 

але й розумності (здорового глузду), доцільності, актуальності тощо; 
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4) особа, яка надає неправомірну вигоду, розуміє як незаконність, так і 

несправедливість отриманих взамін вигод чи переваг, проте вважає, що її 

особистий інтерес має перевагу на інтересом суспільним (державним) без огляду 

на нормативні чи моральні заборони. 

У цьому контексті показовими є результати анкетування громадян, 

відповідно до якого 61 % респондентів ствердно відповіли на питання про те, чи 

доводилося їм та/або їхнім близьким надавати неправомірну вигоду («хабар»). При 

цьому у переважній більшості (46 %) це робилося для пришвидшення прийняття 

законного (за твердженням респондентів) рішення уповноваженим суб’єктом 

публічної влади (для того, щоб «обійти» бюрократичні перепони). В інших 

випадках надання неправомірної вигоди переслідувало мету: домогтися 

незаконного, але справедливого для себе рішення (6 %); забезпечити вигідне для 

особи, хоча по суті незаконне і несправедливе рішення (6 %); запобігти прийняттю 

незаконного рішення (3 %) (див.: Додаток Д, п. 4). 

Є кримінологічний сенс класифікувати активних корупціонерів, виходячи з 

того, хто виступає первинним ініціатором корупційного діяння. За таким критерієм 

виділяється: 1) особа, яка надає неправомірну вигоду з власної ініціативи за 

ситуації, коли пасивний корупціонер такої вимоги не висуває (хабародавець-

ініціатор); 2) особа, яка надає неправомірну вигоду у відповідь на: а) пряме 

вимагання зі сторони пасивного корупціонера; б) або ж умисно створену вимагачем 

ситуацію, яка змушує до вчинення такого роду дій (хабародавець «на вимогу»).  

Результати соціологічних опитувань показують, що добровільне давання 

неправомірної вигоди трапляється значно рідше, ніж випадки її вимагання. Окрім 

цього, на відміну від вимагань, частка тих, хто пропонував неправомірну вигоду 

добровільно, продовжує скорочуватись [350].  

Тут доречним є погодитися з О. Квашею, що основою кримінально-правової 

протидії як корупції, так і організованій злочинності є норми інституту співучасті 

у злочині. Науковець вважає за доцільне використовувати поняття «надання-

одержання неправомірної вигоди», яке відображає сутність цього подвійного 

єдиного корупційного злочину. Надання-одержання неправомірної вигоди як 
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двоєдиний корупційний злочин являє собою обов’язкову спільну діяльність двох 

суб’єктів, кожен з яких виконує певну частину об’єктивної сторони надання-

одержання неправомірної вигоди. Надання-одержання неправомірної вигоди за 

своєю соціально-правовою природою є «необхідною співучастю», передбачає 

рольовий розподіл, оскільки ні одержання неправомірної вигоди неможливе без її 

надання, ні надання такої вигоди неможливе без її одержання [120, с. 56–57]. 

Особливим, до певної міри, новітнім видом, що охоплює частину як 

пасивних, так і активних корупціонерів в Україні є ті з них, що діють, так би 

мовити, «з дозволу» вищого керівництва, або осіб, які вплинули на їхнє 

призначення (чи можуть вплинути на їхнє звільнення з посади, на усунення від 

контролю за тією або іншою сферою управлінсько-владних відносин тощо). 

Окремо виділяються з них так-звані «смотрящі» (термін, який стійко закріпився в 

суспільно-політичному слензі, хоча й запозичений з кримінально-тюремної 

лексики). Наявність саме цієї категорії корупціонерів, особливо у сфері 

правоохоронної діяльності (про яку мова піде в одному з наступних розділів 

роботи), невигідно вирізняє особу корупціонера в Україні від аналогічних суб’єктів 

корупційних діянь у західних (демократичних) державах світу і потребує особливої 

уваги з боку законодавця та антикорупційних органів. 

Повертаючись до аналізу суб’єктивного ставлення середньостатистичного 

громадянина – надавача неправомірної вигоди – до вчинюваного правопорушення, 

є підстави не погодитися з твердженням про те, що значна частка населення з 

огляду на брак відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, 

усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи 

професійної етики [285]. Натомість, є всі підстави вважати, що в українському 

суспільстві, навпаки, переважає протилежна тенденція усвідомлення 

невідповідності таких дій закону з одночасним виправданням їх з позиції інших 

правових та соціальних регуляторів, зокрема універсальних та, водночас, достатньо 

оціночних понять як мораль та справедливість.  

На підставі зазначеного можна обґрунтовано припустити, що на так званому 

побутовому рівні корупційне діяння рідко вчиняється з метою отримання завідомо 
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незаконного та несправедливого рішення суб’єкта владних повноважень, на основі 

виключно особистих, корисливих мотивів. Очевидно, що більшість громадян 

України не наважилися б на такий крок, не маючи підстав для хоча б часткового 

морального самовиправдання.  

Принципово важливим моментом є наявність у корупціонера (причому як 

активного, так і пасивного), корисливого інтересу – такі особи діють або з метою 

одержати неправомірну вигоду чи навіть обіцянку/пропозицію такої вигоди для 

себе чи інших осіб, або з метою схилити особу, наділену посадовими чи 

службовими повноваженнями, до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Причому 

неправомірна вигода в контексті антикорупційного законодавства передбачає не 

тільки грошові кошти чи майно, а й переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. Таким 

чином, суб’єктивна сторона корупційних діянь характеризується умисним 

ставленням суб’єкта до вчинюваних діянь та наявністю певної мети. 

У характеристиці особи – пасивного корупціонера насамперед треба 

звернути увагу на особливу соціальну позицію, що передбачає наявність владних 

повноважень, адже згідно із законодавчою дефініцією, мова про корупційне 

правопорушення може йти тільки у випадку використання особою наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

Об’єктивні (зовнішні) характеристики особи – суб’єкта корупційного 

діяння. Цікаво, що в літературі неодноразово наголошується на суттєво меншій 

кількості жінок у структурі злочинців-корупціонерів [474, с. 20–21]. Зазначається, 

що жінки-управлінці менш залучені у корупційні схеми, а країни, в яких вищий 

рівень представництва жінок в уряді та в приватному секторі, менше страждають 

від корупції. Така відмінність пояснюється не ключовими, постійними чи 

біологічно детермінованими відмінностями між чоловіками та жінками, а 

особливостями у соціалізації, в доступі до сформованих корупційних мереж, 

рівнем обізнаності з механізмами корупційних практик, а також низкою інших 
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факторів: одним з ймовірних пояснень є менший індивідуальний та колективний 

досвід жінок на ринку праці, що призводить до «невміння» брати участь у 

корупційних відносинах [492, с. 25–55].  

В Україні частка жінок серед засуджених за корупційні злочини справді 

незначна (наприклад, тільки 16,3 % засуджених за ст. 364 КК «зловживання владою 

або службовим становищем» є жінками, а середня частка жінок серед засуджених 

за корупційні злочини становить 17,9 %). Тому можна було б дійти висновку, що 

жінки менш схильні до злочинних проявів саме корупції. Проте очевидно, що ця 

закономірність не відображає специфіки саме корупційної злочинності, на 

підтвердження чого варто звернути увагу на дані судової статистики, згідно з якими 

частка жінок серед всіх засуджених в Україні становить всього 11,6 %, що 

наштовхує на висновок про меншу схильність жінок вчиняти злочини в принципі. 

Більше того, вищевикладені дані вказують на той факт, що корупційні злочини 

вчиняються жінками в середньому частіше, ніж інші злочини [145, с. 43].  

Зокрема, дані вітчизняних соціологічних досліджень підтверджують 

неоднозначність зв’язку статі та досвіду корупції: за словами респондентів, досвід 

корупції мають 66,7 % чоловіків і 64,6 % жінок. Натомість, неофіційні платежі 

трохи частіше дають жінки (42,0 %), аніж чоловіки (39,1 %). Зазначається також, 

що жінки відносно толерантніші до корупції – найбільший розрив між чоловіками 

та жінками спостерігається для найстаршої вікової когорти (60 років і старших). 

У цій групі неприйнятною вважають корупцію 42,4 % чоловіків та 38,1 % жінок. 

Відзначається також дещо вища готовність чоловіків до активних дій у протидії 

корупції: серед них більше готових повідомляти про випадки корупції, які стали їм 

відомі (48,0 % проти 43,5 % серед жінок), та готових приєднатися до колективних 

протестів проти місцевих корупціонерів (47,8 % проти 42,1 % серед жінок) [350].  

У залученні до корупційних практик помітне старше покоління: особи віком 

від 50 до 65 років становлять 26,7 % засуджених за корупційні злочини (проти 

всього 8,6 % серед всіх засуджених в країні); віком від 65 років – 2,8 % засуджених 

за корупційні злочини (порівняно із 0,9 % в загальній структурі засуджених) [350].  
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Однак, на відміну від вищезазначених демографічних показників, вплив яких 

на схильність до вчинення корупційних злочинів є неоднозначним та не 

безсумнівним, для виокремлення характерних особливостей свідомості осіб-

корупціонерів більш ключовими видається здійснення аналізу даних щодо рівня їх 

освіти та соціального статусу. 

Зокрема, серед засуджених за корупційні злочини практично 74 % мають 

повну вищу освіту; базову вищу – 5,5 %; професійно-технічну – 10,2 %; повну 

загальну середню – 8,3 %; базову загальну середню – 1,8 %; початкову загальну – 

0,3 %; не мають освіти взагалі – 0,15 %. Такі дані привертають увагу до разючої 

відмінності порівняно з відомостями про освітній рівень середньостатистичного 

засудженого в Україні, серед яких повну вищу освіту мають тільки 6,6 %; базову 

вищу – 2,2 %; професійно-технічну – 22,2,8 %; початкову загальну – майже 2 %; не 

мають освіти взагалі – 0,6 % [350]. 

Такий відносно високий освітній рівень корупціонерів є одним з елементів, що 

суттєво ускладнює протидію корупції, адже в більшості випадків злочини є 

заздалегідь та ретельно спланованими, маскуються під правомірні транзакції, а 

потенційні ризики викриття і засудження враховані, що ускладнює їх розслідування 

та судове доказування викритих фактів. 

Щодо соціального статусу та виду діяльності, наголосимо на значному 

переважанні в структурі засуджених за корупційні злочини державних службовців 

(40,9 %) та інших службовців (24,7 %), які водночас серед усіх засуджених в 

Україні становлять тільки 0,5 % та 1,6 % відповідно. Також суттєву частку серед 

засуджених за корупційні злочини становлять лікарі та фармацевти (8 % порівняно 

із часткою в 0,2 % серед всіх засуджених); військовослужбовці (4,3 % порівняно із 

2,8 % серед всіх засуджених); вчителі та викладачі (2,8 % порівняно із 0,2 % серед 

всіх засуджених) [350]. 

Такі дані судової статистики збігаються з результатами соціологічних 

опитувань: встановлено, що з пропозицією хабара протягом 2015 року 56,9 % 

опитаних звертались до представників закладів середньої освіти; 32,3 % – до 

представників державної медицини. Водночас частки осіб, від яких вимагали 
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неправомірну вимогу серед респондентів, котрі мали контакти з відповідними 

установами, насторожують: про вимагання зазначають 63,6 % тих, хто мали 

контакти з представниками державних загальноосвітніх шкіл; 48,7 % – з 

представниками вищих навчальних закладів; 69 % – у державних медичних 

закладах; 44,1 % – при отриманні різних дозволів в органах влади; 15,5 % – при 

контактах з органами призову на військову службу [350]. 

Водночас деякі соціальні групи менш схильні до вчинення корупційних 

злочинів: робітниками є менше 3 % серед засуджених за корупційні злочини, що є 

значно меншим показником порівняно із часткою у 8 % серед всіх засуджених; 

пенсіонерами – 1,5 % проти 3,1 % серед всіх засуджених; студентами навчальних 

закладів – 0,3 % проти 2 % серед всіх засуджених. Та найістотніший розрив існує в 

частці працездатних, які не працювали і не навчались: такими є тільки 10,4 % серед 

засуджених за корупційні злочини і 71,7 % (!) серед всіх засуджених [350]. Важко 

не погодитись із думкою, «що в Україні найбільш поширеними є порушення 

антикорупційного законодавства саме серед службовців середнього та нижчого 

рівня» [339, с. 216].  

Активні корупційні дії, порівняно з аналогічними показниками серед 

пасивних корупціонерів, здійснюють особи молодші за віком, з нижчим освітнім 

рівнем та соціальним статусом. Водночас середній вік, освітній рівень та 

соціальний статус активного корупціонера є значно вищими за середні показники 

суб’єктів інших злочинів (правопорушень) в Україні. Це створює у суб’єктів 

корупційних діянь враження виключності та «злочинної елітарності», що 

негативно відображається на можливостях антикорупційної превенції. 

Наведені дані судової статистики, результати соціологічних опитувань, а 

також емпіричні спостереження, безсумнівно, не можуть претендувати на 

вичерпність і формують портрет особи-корупціонера тільки в загальних рисах, 

однак є важливою запорукою глибшого розуміння причин корупції та механізмів, 

що виступають внутрішніми мотиваторами до участі в корупційних відносинах.  

Викладене дозволяє констатувати, що для вибору максимально ефективних 

комплексів антикорупційних заходів (засобів) доцільним є поділ суб’єктів 
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корупційних діянь на: суб’єктів отримання неправомірної вигоди (хабарників) та 

суб’єктів надання (пропозиції) неправомірної вигоди (хабародавців). Кожен із цих 

двох видів (типів) корупціонерів вирізняється стійким набором відмінних 

характеристик, що й зумовлюють необхідність застосування відмінних засобів 

протидії їх незаконній діяльності. 

У свою чергу суб’єктів отримання неправомірної вигоди треба поділяти на: 

хабарників-ініціаторів та хабарників «за згодою», а суб’єктів надання (пропозиції) 

такої неправомірної вигоди на: хабародавців-ініціаторів та хабародавців «на 

вимогу». Відповідно засоби запобігання корупційним діянням корупціонерів-

ініціаторів (як хабарників, так і хабародавців) будуть практично аналогічними, так 

само, як практично аналогічними будуть засоби запобігання корупційним діянням 

корупціонерів «за згодою або на вимогу». Водночас засоби протидії (виявлення та 

притягнення до відповідальності) діянням хабарників та хабародавців 

відрізнятимуться залежно від того, хто саме виступив ініціатором корупції в 

конкретному випадку. 
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2.5. Статистика корупційних діянь: проблема застосовності емпіричних 

даних 

 

Протидія корупції в Україні стала своєрідним трендом. Офіційні веб-сайти 

практично всіх органів державної влади, а також державних служб, агентств та 

управлінь містять окремі розділи, присвячені цій діяльності. При цьому вони не 

завжди наповнені змістовними матеріалами, що може свідчити про показність 

антикорупційної діяльності, та в деяких випадках навіть про її підміну імітацією. 

Це ускладнює пошук об’єктивних джерел інформації, на основі якої можна робити 

обґрунтовані висновки про рівень, структуру та тенденції корупції.  

Окремої уваги у дослідженні явища корупції, зокрема встановлення її 

закономірностей та засобів і способів протидії, заслуговує роль кримінологічної 

статистики, а також її основних методів: статистичне спостереження; статистичне 

зведення та групування; отримання абсолютних, відносних та середньообчислених 

узагальнених даних; опрацювання показників; якісний аналіз. Зокрема, саме за 

допомогою кримінально-правової статистики можливим стає вирішення таких 

завдань, як: виявлення масштабів корупційної злочинності, оцінка ефективності 

боротьби з цим явищем шляхом здобуття даних про вчинені злочини, тенденції 

зміни злочинності, успіхи та невдачі боротьби з корупцією тощо. 

Кримінологія виникла і розвивається передусім як емпірична наука, що 

ґрунтується на проведенні статистичних, соціологічних та психологічних 

досліджень злочинності. Необхідною умовою розвитку як теоретичної, так і 

практичної кримінології є формування та постійна актуалізація належної емпіричої 

бази щодо злочинності. В сучасних умовах, коли спостерігаються прискорення та 

ускладнення багатьох соціально-економічних процесів у суспільстві, зокрема й 

злочинності, розвиток кримінологічних досліджень злочинності, вироблення нових 

форм та методики їх проведення є одним з важливих шляхів виходу кримінології з 

тимчасової кризи та підняття її на новий рівень розвитку [165, с. 157].  

Як суспільна наука кримінологія теоретично осмислює і систематизує 

об’єктивні знання стосовно свого предмета, на основі аналізу даних 
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кримінологічних досліджень описує, пояснює та прогнозує розвиток його 

складових явищ. Отримання кримінологією наукових знань про злочинність, особу 

злочинця, кримінальну детермінацію має на меті належне забезпечення щодо 

розробок і впровадження у практику боротьби зі злочинністю оптимальних заходів 

щодо запобігання злочинності в Україні [160, с. 11].  

Як зазначав А. Закалюк, кримінологічна інформація – це кримінологічно 

значуща інформація про об’єкти, які є предметом кримінології, тобто про 

злочинність і окремі злочини, особу злочинця, детермінацію злочинності та 

окремих злочинів, механізм їх вчинення, включаючи потерпілого, а також 

запобігання злочинності [98, с. 17]. О. Джужа, Д. Голосніченко та А. Кирилюк, 

наводять перелік основних видів кримінологічної інформації, а саме: офіційна 

статистична звітність правоохоронних органів; віктимологічний моніторинг 

(опитування) осіб, які стали жертвами злочинів; самозвіти правопорушників; 

висновки і експертні оцінки фахівців; громадська думка про стан злочинності і 

ефективність діяльності правоохоронних органів [72, с. 66].  

Вкрай важливим для забезпечення соціальної стабільності держави є на 

постійній основі одержання, інтерпретація та використання для прийняття рішень 

у сфері публічної безпеки органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування об’єктивної статистичної інформації про кількісні та якісні 

параметри кримінальних правопорушень – найбільш небезпечних проявів 

індивідуальної або групової протиправної поведінки осіб, а також реалізації в 

діяльності органів державної влади, визначених кримінальним, кримінальним 

процесуальним, кримінально-виконавчим та іншим законодавством заходів 

реагування на такі негативні соціальні явища, їх взаємозв’язки і результати. Така 

статистична інформація за стандартами ООН, загальноєвропейською 

статистичною доктриною входить до блоку статистичних даних про суспільство та 

підлягає статистичним дослідженням на державному рівні [427, с. 73]. 

Нерідко аналіз кримінальної статистики залишається поверховим, оскільки 

окремі статистичні підрахунки орієнтовані не на зниження рівня злочинності, а 

реакцію на неї, і ця селективність часто не дозволяє провести адекватний аналіз 



180 

  

проблеми. Підхід може мати практичне значення в тому випадку, якщо він дає 

інформацію для кримінального законодавства і практики кримінального 

переслідування [167, с. 78]. Тому тільки на основі комплексного аналізу 

вищезазначених показників можна робити висновки про базові параметри корупції: 

детермінуючі фактори, характеристики осіб корупціонерів, масштаби негативного 

впливу та, відповідно, працювати над виробленням системи ефективних заходів з 

протидії. 

Невипадково в кримінологічній літературі наголошується, що комплексне 

дослідження різних аспектів злочинності неможливе без врахування статистики, як 

одного з основних джерел кримінологічної інформації. При цьому зазначають, що 

ця інформація через певні об’єктивні та суб’єктивні причини не є й не може бути 

абсолютно повною та достовірною. Дані вибіркових періодичних або 

моніторингових кримінологічних досліджень злочинності позбавлені більш 

високого рівня достовірності. Що стосується повноти, то вони можуть більш повно 

висвітлювати окремі аспекти злочинності, але, як правило, за рахунок залишення 

поза увагою інших не менш важливих її характеристик. Однак багаторічний 

світовий досвід свідчить, що кращої альтернативи немає [166, с. 145–146].  

Щодо джерел інформації про стан корупційної злочинності, то серед останніх 

є зміст виділяти офіційні дані (статистику), оцінки українських та іноземних 

експертів, результати соціологічних опитувань громадян та анкетування певних 

соціальних груп, а також рейтинги авторитетних неурядових організацій. 

Державна (офіційна) статистика. Дані державної статистичної звітності є 

приблизними і не уповні відображають їхні реальні параметри. Критична оцінка 

даних державної статистичної звітності щодо злочинності може здійснюватися 

тільки за результатами репрезентативних наукових досліджень, які б доводили 

невірність даних державної статистики злочинності й обґрунтовано визначали інші 

кількісні та якісні характеристики злочинності та окремих видів злочинів [166, 

с. 149–150] Зазначене додатково підтверджується й результатами опитування 

працівників правоохоронних органів, абсолютна більшість з яких (87 %) висловили 
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переконання, що офіційна (державна) статистика корупційних правопорушень не 

відображає реальний стан корупції в Україні (див.: Додаток Е, п. 2).  

При цьому, незважаючи на такі вкрай негативні оцінки масштабів корупції в 

Україні та значну суспільну затребуваність актуальної, достовірної та офіційної 

інформації щодо стану корупції, жодного державного органу, до повноважень 

якого входило б ведення статистики корупційних діянь в Україні до останнього 

часу не було. Відтак, станом на сьогодні у розпорядженні науковців та громадських 

активістів перебувають тільки розрізнені статистичні відомості різних органів 

державної влади. 

Тож ці аспекти обов’язково повинні бути враховані при здійсненні аналізу 

статистичних даних через те, що нижчезазначені чинники можуть суттєво 

викривляти картину рівня, структури та тенденцій корупції в Україні. Насамперед, 

складні політичні та суспільні умови спричиняють суттєве зменшення 

достовірності і точності офіційної інформації. Проблема ускладнюється тим, що 

тривалий час не існувало законодавчих вимог щодо уніфікованої та 

стандартизованої форми ведення офіційної статистики злочинності в Україні, а 

тому різні органи державної влади самостійно затверджували форми такої 

статистики, що суттєво ускладнювало зведення та синхронізацію її даних [400, 

с. 139–145].  

З утворенням НАЗК ситуація змінилася. Згідно зі ст. 11 Закону «Про 

запобігання корупції» тепер саме до повноважень НАЗК, серед інших, належать: 

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, а також аналіз 

статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації 

щодо корупції; організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації 

щодо корупції, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення [284]. 

Спробою запровадження єдиного реєстру, що містить відомості про вчинені 

корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, 
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стало затвердження Форми № 1-КОР («Звіт про стан протидії корупції») Наказом 

Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, Міністерства доходів і зборів, Міністерства 

оборони, Державної судової адміністрації України від 22 квітня 2013 р. [114] за 

погодженням з Держстатом України [352]. Однак зазначена форма в силу певних 

недосконалостей не є самостійним придатним джерелом даних для 

кримінологічних досліджень і може використовуватись тільки для отримання 

відомостей, що доповнюють отриману з інших джерел інформацію.  

По-перше, низка статей КК, що передбачають злочини, які відповідно до 

примітки ст. 45 КК є корупційними, взагалі не відображені у цій звітності: 

нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 

надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 

перевищенням (ст. 210) та підкуп працівника підприємства, установи чи організації 

(ст. 354).  

По-друге, статистика «стану протидії корупції» ведеться за рядом статей КК, 

які взагалі не передбачають корупційних злочинів у розумінні ст. 45 КК, зокрема: 

вимагання (частини 2–4 ст. 189); протидія законній господарській діяльності (ч. 3 

ст. 206); розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232); службове 

підроблення (ч. 2 ст. 366). 

По-третє, у цій формі передбачено показник про «інші корупційні 

правопорушення». Однак, враховуючи відсутність чіткого розуміння які злочини є 

корупційними та явну неузгодженість з переліком, що міститься у ст. 45 КК, 

неможливо зробити висновки про конкретні статті КК, за якими ведеться облік у 

цій категорії. 

Окрім того, вказана форма містить термінологію, що вже декілька років є 

застарілою, зокрема «одержання хабара» (ст. 368 КК); «провокація хабара або 

комерційного підкупу» (ст. 370 КК).  

Водночас у формі № 1-КОР відображені важливі статистичні дані. У ній 

містяться відомості не просто про сумарну кількість суб’єктів, які вчинили 

корупційні правопорушення, а про їх структуру: конкретні категорії державних 

службовців, посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, 
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суддів, інших службових осіб судової гілки влади, народних депутатів, депутатів 

сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, інших суб’єктів, на яких 

поширюється Закон «Про запобігання корупції». Окрім того, в аналізованій формі 

обліку виділено категорії сфер, у яких вчинено правопорушення: фінансово-

кредитна система, банківська система, паливно-енергетичний комплекс, 

агропромисловий комплекс, освіта, охорона здоров’я, транспорт, на підприємствах 

оборонно-промислового комплексу, бюджетна система, сфера земельних відносин, 

приватизації та охорони довкілля), що дозволяє виокремлювати найбільш 

корупціоналізовані сфери суспільного життя. 

Прокуратурою України (раніше Генпрокуратурою, а тепер Офісом 

Генерального прокурора) формується Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення (наказ Генерального прокурора України від 23 жовтня 2012 р. 

№ 100). У структурі цього Звіту міститься інформація за кожною статтею 

Особливої частини КК, за його розділами та сукупні показники (помісячно) [351]. 

Оскільки корупційні злочини не виділені в окремий розділ КК, то й вибірка даних 

щодо корупційних злочинів як окремої категорії злочинів відсутня. Водночас, на 

основі відомостей цього Звіту шляхом арифметичних підрахунків можуть бути 

отримані дані щодо загальної картини корупційної злочинності.  

Окремою проблемою є аналіз статистичної інформації щодо тих злочинів, що 

є корупційними тільки у випадку вчинення шляхом зловживання службовим 

становищем (статті 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК). Наприклад, злочин, 

передбачений ст. 357 КК (викрадення, привласнення, вимагання документів, 

штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 

службовим становищем або їх пошкодження), може вчинятись двома способами: 

або шляхом шахрайства, або зловживання службовим становищем, причому 

корупційним вважається тільки у другому випадку. Натомість офіційна статистика 

відображає тільки сукупні дані по ст. 357 КК, з яких неможливо виокремити 

кількісні показники щодо викрадення, привласнення, вимагання документів, 

штампів, печаток конкретно шляхом зловживання службовим становищем. Такий 

підхід до ведення статистики призводить до значної похибки в обрахунку питомої 
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ваги корупційної злочинності в загальній структурі злочинності, а також питомої 

ваги злочинів, передбачених статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК в 

структурі корупційної злочинності. 

У цьому контексті вартим уваги є аналіз офіційної статистики «стану 

протидії корупції» за показниками розділу 3 Звіту № 1-КОР за 2013–2019 роки – 

відомості про осіб, які вчинили кримінальні корупційні діяння [351] за 

представленими у Додатку В діаграмами. 

Аналізуючи статистичні дані, представлені у діаграмах, треба брати до уваги 

те, що деяке коригування показників корупції не обов’язково означає реальну зміну 

кримінологічної ситуації у цій сфері, адже збільшення показника на відносно 

незначний відсоток не може компенсувати тієї прогалини в статистиці, що 

зумовлена латентністю корупції. Більше того, формальне зростання кількості 

справ, порушених за «корупційними» статтями, може бути наслідком більш 

пильної уваги зі сторони суспільства до корупційних практик та активнішої роботи 

правоохоронних органів.  

Важливим є аналіз даних офіційної статистики за критерієм 

«результативності» антикорупційної діяльності з одночасним порівнянням її з 

кількісними показниками щодо осіб, які вчинили корупційні злочини (див.: 

Додаток В, діаграма 3). 

За даними МВС найбільш корумпованими сферами суспільного життя є 

бюджетна система, система освіти, сфера земельних відносин та охорони здоров’я. 

Треба враховувати те, що згадані сфери можуть вважатись найбільш 

корумпованими тільки за критерієм кількості осіб, які вчинили правопорушення у 

відповідній системі [352]. Натомість, якби статистичні дані щодо різних сфер 

велись також за іншими критеріями (у тому числі за розмірами збитків), то з 

великою вірогідністю результати були б іншими. Інакше кажучи, аналіз 

статистичних даних треба проводити вкрай уважно, беручи до уваги усі суттєві 

чинники, що вплинули на неї. Адже закономірно, що падіння кількісних показників 

корупції у сфері приватизації (див.: Додаток В, діаграма 4), може бути пов’язаним 

не з успіхами протидії корупції, а з природнім зменшенням корупційних інтересів 
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у цій сфері через уже завершену приватизацію найбільш цінних об’єктів. Зростання 

ж корупції у сфері логістики та транспорту, навпаки, через збільшення цінності 

ринку надання вказаних послуг тощо.  

Варто зауважити, що найбільш враженими корупцією опитані в межах цього 

дослідження громадяни вважають: правоохоронні органи – 79 %, органи 

виконавчої влади та судову систему – 71 %, систему охорони здоров’я – 69 % (див.: 

Додаток Д, п. 6). 

Статистичні дані щодо кількості осіб, які вчинили корупційні кримінальні 

правопорушення розподілені за критерієм приналежності службових осіб та 

працівників до певної системи органів державної влади відображає наявний рівень 

«корумпованості» цих органів. Однак при цьому теж варто враховувати кількість 

працюючих у відповідних системах органів державної влади, рівень уваги до тієї 

чи іншої сфери, як зі сторони антикорупційних органів, так і суб’єктів 

громадянського суспільства тощо (див.: Додаток В, діаграма 5). 

Одним із показників ефективності протидії корупції, у тому числі й 

діяльності антикорупційних органів, є співвідношення кількості зареєстрованих 

корупційних злочинів із результатами досудового розслідування (кількістю 

направлених корупційних справ до суду та закритих кримінальних проваджень) 

(див.: Додаток В, діаграма 6). 

Окремо звернемо увагу на статистичні дані щодо стану протидії корупції поза 

межами кримінального судочинства – в частині адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. Згідно з даними звіту «Про стан протидії корупції» за 

формою № 1-КОР, упродовж 12 місяців 2018 року кількість протоколів про 

корупційні правопорушення, направлених до суду (без повторно направлених) 

становить 10 110; судом прийнято рішення у 9327 справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією. У 4853 (53 %) розглянутих справах цієї 

категорії на правопорушників накладено штраф на загальну суму майже 5 млн 

гривень. 

Упродовж 12 місяців 2019 року кількість протоколів про корупційні 

правопорушення, направлених до суду (без повторно направлених) становить 
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11 229; судом прийнято рішення у 11 235 справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією. У 5759 (52 %) розглянутих справах цієї 

категорії на правопорушників накладено штраф [352]. 

Очевидно, що наведена статистична інформація може вважатися 

кримінологічно цінною лише у сукупності з іншими даними та результатами 

досліджень, оскільки лінійний аналіз «сухих» показників далеко не завжди може 

давати сутнісну важливу інформацію. «Суха» статистична інформація також не 

може бути основним критерієм оцінювання ефективності діяльності 

правоохоронних органів, у тому числі антикорупційних. 

Зокрема, О. Сердюк вважає, що критерії оцінки діяльності правоохоронних 

органів мають визначатися її цільовим призначенням. Інтегральний критерій оцінки 

діяльності органів правопорядку повинен формуватися, виходячи з основних їх 

обов’язків та основних завдань, передбачених законодавством [335, с. 64]. Зрештою, 

як робить висновок науковець, оцінка діяльності правоохоронної системи (а з нею і 

системи протидії корупції) повинна ґрунтуватися не лише на об’єктивних показниках 

(кримінальній статистиці), а враховувати й суб’єктивні показники (громадську думку). 

Співвіднесення об’єктивних і суб’єктивних показників у методиці оцінки діяльності 

правоохоронних органів дозволить мінімізувати ризик маніпулювання кримінальною 

статистикою та використання її з адміністративними та політичними цілями [335, 

с. 66].  

Громадська (неофіційна) статистика корупції. Не варто ігнорувати 

поступове зростання в останні роки цінності неофіційних джерел статистичної 

інформації. Зокрема, доцільно враховувати дослідження українських та зарубіжних 

експертів, результати соціологічних опитувань, рейтинги неурядових, особливо 

міжнародних організацій [500, с. 142].  

Неофіційні дослідження у сфері корупції проводить ціла низка авторитетних 

громадських організацій. При цьому серед них є як «звичайні» соціологічні 

опитування, так і комплексні дослідження, здійснені на основі збирання, аналізу та 

систематизації значної кількості даних. Цікаві матеріали пропонує Transparency 

International (ТІ) – некомерційна незалежна організація з вивчення проблем 
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боротьби з корупцією як у міжнародному масштабі, так і в масштабі окремих країн. 

Найбільш значимі з результатів таких досліджень – Індекс сприйняття корупції, 

Індекс платників хабарів, Міжнародний огляд жертв злочинності, Індекс 

непрозорості, Система оцінки державної доброчесності та Індекс глобалізації. 

Серед них є сенс окремо зупинитись на Індексі сприйняття корупції та Індексі 

платників хабарів – на сьогодні вони є відомими та авторитетними. 

Основою Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) 

слугують опитування як громадян країни, так й іноземців, які постійно проживають 

у ній, підприємців та аналітиків щодо рівня корумпованості держави. Тому цей 

індекс становить собою зріз поглядів, що поділяються особами, які беруть участь в 

прийнятті ключових рішень з інвестицій та торгівлі. Крім того, опитування 

передбачає збір даних про сприйняття корупції суспільством. 

Індекс платників хабарів (Bribe Payers Index, BPI), що відображає схильність 

компаній провідних країн-експортерів світу давати хабарі в країнах, які 

розвиваються, доповнює CPI. Разом ці показники демонструють достатньо повну 

картину корупційних відносин, в які залучені дві сторони – «хабарник» і 

«хабародавець». Цей індекс – унікальний інструмент, що характеризує міжнародне 

«хабарництво» з особливим акцентом на приватному секторі.  

За результатами дослідження світового Індексу сприйняття корупції (СРІ), що 

проводяться Transparency International, Україна у 2017 році здобула 30 балів зі 100 

можливих і посіла 126 місце (зі 180 країн). У 2019 році Україна втратила 2 бали в 

порівнянні з попереднім 2018 роком. Поруч у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та 

Джибуті. Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка зберегла свої позиції 

(28 балів, 137 місце). Очікувано серед сусідів лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та 

Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 

66 місце. Також, цього року спостерігається зниження індексу у сусідів: Румунія – 

мінус 3 бали, Угорщина – на 2, Молдова – на 1 [112]. 

Дані інших організацій тільки підтверджують невтішність ситуації: за 

оцінками Світового банку, що проводяться в межах проекту «Всесвітні показники 

врядування» (Worldwide governance indicators), за індикатором «контроль за 
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корупцією» протягом 2018 року Україна отримала тільки 18,27 балів (в порівнянні: 

21,15 у 2016 році та 22,12 у 2017 році) – при шкалі від 0 до 100, де 0 – найгірший 

стан [452].  

Ще одним джерелом (індикатором власне корупції), що свідчить про глибину 

проблеми корупції в Україні, може бути порівняльне дослідження «Нації у 

Транзиті» (Nations in Transit) від Freedom House. За шкалою від 1 до 7, в межах якої 

7 є найгіршим показником, ситуацію в Україні оцінено у 6 балів за 2016 рік та за 

2015 рік, а за 2014 рік – у 6,25 балів. Ситуація дещо покращилась у 2017 році та 

2018 році з індексом у 5,75. Тобто, за оцінками цієї організації значних зрушень в 

напрямі викорінення корупції в Україні протягом останнього часу не 

відбулось [502].  

Звичайно загальне визнання міжнародною спільнотою вищевказаних 

досліджень та індексів не повинне призводити до нехтування даними національної 

кримінологічної статистики та матеріалів українських дослідницьких центрів. 

Приміром, є сенс відзначити дослідження, що проводяться Київським 

міжнародним інститутом соціології, Фондом «Демократичні ініціативи» імені 

Ілька Кучеріва, Інститутом прикладних гуманітарних досліджень, соціологічною 

службою Центру Разумкова. Окремі питання висвітлюються також в опитуваннях, 

які проводяться «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (TNS в Україні) – 

представником компанії TNS, що спеціалізується в галузі маркетингових 

досліджень. Цінність їхніх досліджень питань корупції, зокрема, полягає у тому, 

що їх проводять у поєднанні з іншими аспектами – політичними, економічними, 

міжнародними, безпековими, військовими тощо. А тому показують проблему 

корупції в Україні у комплексному вимірі, що сприяє кращому її розумінню та 

виробленню комплексних заходів протидії цьому соціальному злу.  

Варто зазначити, що незважаючи на суттєві проблеми, які існують сьогодні у 

сфері ведення офіційної статистики корупції в Україні, аналіз навіть наявних 

емпіричних даних разом із виваженими оцінками експертів та результатами 

соціологічних досліджень дає змогу визначити найважливіші (найактуальніші) 

проблемні питання для їх кримінологічного опрацювання та оцінити дієвість 
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поточної антикорупційної діяльності в країні. Водночас серйозною проблемою 

вбачається потреба у напрацюванні засобів контролю за достовірністю офіційної 

статистичної інформації, її коректністю та орієнтованістю на антикорупційний 

результат. Розв’язання цієї проблеми є важливим завданням як кримінологічної 

науки, так і правоохоронної та загальноуправлінської практики. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Законодавчі визначення понять «корупційне кримінальне правопрушення» 

(донедавна – «корупційний злочин»), «корупційне правопорушення», 

«правопорушення, пов’язані з корупцією», «правопорушення, що містять ознаки 

корупції» є вочевидь недосконалими, неповними та суперечливими як внутрішньо, 

так і стосовно один до одного. По різному позначені Законом «Про запобігання 

корупції», КК та іншими нормативними актами одні й тіж корупційні діяння не 

мають єдиної сутнісної основи і є структурно невпорядкованими. Оптимальним 

вирішенням проблеми, принаймні до моменту внесення змін до чинного 

законодавства, є чітке змістовне розмежування та узгодження зазначених 

нормативних термінів між собою, а також введення (повернення) в активний 

науково-термінологічний обіг узагальнюючого поняття «корупційне діяння», що 

охоплює: 1) усі види корупційних правопорушень (за які встановлено кримінальну, 

дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність); 2) усі види правопорушень, 

пов’язаних з корупцією (за які встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність); 3) корупційні діяння, за які 

передбачено конституційно-правову відповідальність. 

2. Потрібно уніфікувати зміст понять «корупційне правопорушення, за яке 

передбачено кримінальну відповідальність», «корупційне кримінальне 

правопорушення» та «корупційний злочин». При цьому необхідно виправити 

ситуацію, за якої законодавчо визначений перелік корупційних кримінальних 

правопорушень (ст. 45 КК) є неповним та недостатньо обґрунтованим, а також 

передбачає існування поза таким переліком злочинів, що місять ознаки корупції (по 
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суті, є корупційними), але нормативно такими не вважаються. Пріоритетним 

варіантом розв’язання цієї проблеми є відмова від законодавчого визначення 

поняття (переліку) корупційних кримінальних правопорушень. При цьому 

виключення з ст. 45 КК примітки з переліком (поняттям) корупційних 

кримінальних правопорушень не лише не призведе до якихось ускладнень чи 

послаблень кримінально-правової протидії корупції, а навпаки – приведе таку 

протидію у відповідність до загальноправових засад та загальних принципів 

кримінального закону. Адже особливості кримінальної відповідальності за 

корупційні кримінальні правопорушення будуть забезпечені у «класичний» спосіб, 

як і для інших видів злочинів – за ступенем тяжкості і суспільної небезпечності. 

3. Вибір законодавцем виду відповідальності за корупційні діяння має 

здійснюватися не лише з огляду на «лінійну оцінку» критерію суспільної небезпеки 

того чи іншого діяння, але й з урахуванням потенційної ефективності конкретного 

виду юридичної відповідальності як засобу запобігання таким діянням у 

майбутньому. За певних обставин посилення репресивної складової протидії 

корупції в Україні може мати зворотній ефект, що, з одного боку, передбачає 

відмову від подальшого необґрунтованого посилення репресій за корупцію, з 

іншого – зумовлює додаткову пріоритетність саме засобів запобігання корупції. 

4. Вбачається за доцільне доповнити на законодавчому рівні (Закон «Про 

запобігання корупції») перелік видів юридичної відповідальності за вчинення 

корупційного діяння конституційною відповідальністю. 

5. Значна частина корупційних діянь в Україні вчиняється в інтересах 

юридичних осіб, тому запровадження заходів кримінально-правового характеру до 

них загалом є прийнятним додатковим засобом протидії корупції. Водночас воно 

потребує суттєвого нормативного удосконалення на основі ґрунтовного 

доктринального забезпечення, усунення наявних протиріч між юридичною наукою 

та практикою в цій сфері, врахування національних особливостей при 

запровадженні міжнародних стандартів. 

Виділення у визначенні корупційного правопорушення цивільно-правової 

відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності, що може 
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застосовуватися до правопорушника без попереднього застосування кримінально-

правових санкцій, є недостатньо обґрунтованим та потребує більш уважного 

вивчення. Звичайно, тут не беруть до уваги випадки звільнення особи від 

кримінальної відповідальності (через закінчення строків давності та ін.).  

6. У цілях кримінологічного дослідження особи корупціонера доцільно 

відносити до «корупціонерів» не тільки осіб, які визнані судом винними у вчиненні 

корупційних правопорушень, але й тих, хто вчинив такі правопорушення, проте не 

був виявлений або в силу певних причин (сплив строків давності тощо) не був 

притягнутий до передбаченої законом відповідальності. Зважаючи на важливість 

дослідження особливостей внутрішньої мотивації осіб, які потенційно схильні 

(мають сформовану психологічну установку) до вчинення корупційних діянь, з 

кримінологічною метою пропонується виділяти таку категорію осіб як 

«потенційний корупціонер». 

7. Для здійснення запобіжної антикорупційної діяльності важливо розрізняти 

специфіку особи корупціонера в Україні, що зумовлена вищевикладеними 

унікальними чинниками, від універсальних ознак, притаманних і зарубіжним 

(насамперед – розвинутим) суспільствам. В Україні потенціал (ризик) бути 

залученим у вчинення корупційного діяння, зважаючи на масовий характер 

корупції, має більшість громадян України. З огляду на це актуальними є 

дослідження проблематики демографічних, соціальних та психологічних 

особливостей як осіб, що вже вчинили корупційні діяння, так і потенційних 

корупціонерів. 

8. Офіційні статистичні дані не завжди коректно відображають реальні 

показники корупції в Україні. Тому доцільним для більш активного використання 

є метод збирання порівняльного матеріалу, пошук і зважування основних та 

альтернативних статистичних даних, структурованої інформації щодо корупції в 

Україні та зарубіжних державах. Найбільш потенційно цінним джерелом 

інформації для використання в якісних кримінологічних дослідженнях є саме 

офіційна статистика, але не слід применшувати значення й інших джерел. 

Неофіційні дані (результати діяльності дослідницьких організацій, інституцій 



192 

  

громадянського суспільства, спеціалізованих міжнародних організацій тощо) щодо 

рівня, структури та динаміки корупції потребують ретельної та моментами 

критичної оцінки, але при цьому вони можуть і мають ширше використовуватися в 

кримінологічних цілях. 

9. Підрахунок кількісних показників окремих видів корупційних діянь без 

їхнього зв’язку з заходами протидії корупції має головно інформаційний 

(ознайомчий, констатуючий) характер. Для надання таким показникам 

функціонально-прикладного характеру важливим є, зокрема, запровадження 

індикаторів оцінювання ефективності антикорупційних заходів, а також 

встановлення кореляційних зв’язків між вжитими заходами і станом корупції, 

рівнем корупційних правопорушень в Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: 

СФЕРИ ПОШИРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

3.1. Політична корупція в Україні як стійкий елемент дефектної системи 

влади 

 

Політична корупція як противага і загроза демократії. Відповідно до 

національної Конституції народ безальтернативно визнається єдиним джерелом 

влади в Україні, а посадові особи державних органів тільки тимчасово наділені 

владними повноваженнями для оптимального забезпечення реалізації інтересів та 

первинної влади Українського народу. Отже, підміна народних (національних) 

інтересів власними корисливими потребами, шляхом вчинення корупційних діянь 

у публічній сфері, суть яких і полягає у зловживанні наданою владою, – ніщо інше, 

як посягання на демократію (народовладдя), що має наслідком спотворення 

установчої моделі державної організації суспільства, загрожує основоположним 

засадам конституційного ладу.  

Найбільш сприятливі умови для розвиту та укорінення політичної корупції 

мають місце в державах перехідної демократії, до яких відноситься й Україна. 

У таких державах існує широкий вибір способів прихованих зловживань владою, а 

також відсутні, з одного боку, жорсткий контроль за політичної опозиції за 

діяльністю влади, з іншого – дієвий суспільний контроль за реалізацією 

демократичних і правових принципів функціонування владних інституцій. 

Політична корупція, в основі якої лежить протиправне набуття та/чи 

утримання влади або розширення владного впливу, – це основна противага і загроза 

демократії. Поширення політичної корупції пропорційно знижує рівень 

демократичності держави, а зростання її впливу неминуче веде до узурпації влади. 

Звичайно, не всі знаходять прямий негативний зв’язок між корупцією та 

демократією, але всі згодні, що усталені демократії і корупція – явища несумісні та 

взаємовиключні.  
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Треба зауважити, що навіть у розвинутих країнах немає єдності щодо того, 

наскільки демократія обмежує корупцію. Приміром, Д. Лембсдорф звертає увагу, що 

порівняно з автократичними режимами, перехідні демократії не знижують рівень 

корупції, натомість, тільки після подолання певного порогу, демократичні практики 

гальмують її. Більше того, в деяких «наполовину» демократичних країнах рівень 

корупції може бути навіть дещо вищим, ніж в абсолютно авторитарних [474, с. 11]. 

З останнім можна погодитись: адже в авторитарних державах влада у політичної 

верхівки настільки необмежена, що зловживати нею немає практичної необхідності. 

Представникам влади відкрито дозволено використовувати її на власний розсуд, без 

особливих правових меж (окрім усіх інших, хто не входить до вузького кола 

наближених).  

Водночас у тих країнах, «що розвиваються», суспільство не згодне на 

відвертий абсолютизм і проголошує це на конституційному і законодавчому рівні, 

проте немає ані способів, ані навиків контролювати виконання цих нормативних 

декларацій. Тож політики в таких країнах «другого світу» вимушені створювати 

принаймні видимість діяльності на користь суспільства, порушуючи обмежуючі 

норми, які самі ніколи не мали наміру виконувати. Така практика тривалий час 

спостерігалась і в Україні, у який постійно лунають заклики до боротьби з 

корупцією, а законодавчих та організаційних заходів прийнято чи не найбіліше з 

усіх країн світу.  

Крім того, бачимо, що і подолання «порогу правдивої демократичності», про 

який ішлося вище, ще не є запорукою викорінення корупції. Д. Трейсман на основі 

аналізу одномоментної вибірки даних з 85 країн встановив, що сам факт 

демократичного режиму не впливає на рівень корупції, натомість, важливою є 

тривалість його підтримання: якщо в державі протягом 40 років безперервно панує 

демократія, рівень корупції є істотно нижчим [497, с. 399–457].  

Валлє В. теж помітила, що хоча найбільших розмахів корупція набуває в 

умовах авторитарних режимів, вона може розвиватися і в демократичних країнах, 

які не мають достатньо розвинутих інститутів демократії і суспільствах, яким 

притаманний низький рівень соціальної довіри. Прикладом демократії з високим 
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рівнем корупції є Італія [32, с. 132]. Водночас дослідниця зазначає: «...хоча досі не 

існує ідеального суспільства, заснованого на рівності, керованого людьми для 

побудови найкращого спільного життя, сьогодні не існує політичного режиму, що 

був би більш сприятливим для збалансування інтересів у суспільстві й вирішення 

соціальних проблем, ніж демократія» [32, с. 132].  

З порушеного питання не лише наявність і тривалість, але й форма демократії 

(республіки) має значення. Емпіричні результати свідчать, що парламентаризм має 

тенденцію розвиватися одночасно з більш низьким рівнем корупції, в той час як 

системи, в яких глави держав (президенти) наділені ширшим обсягом повноважень, 

мають підстави сприйматись як більш корупціогенні. Окремі автори зазначають, 

що президентська форма правління суттєво підвищує корумпованість країни, а це 

особливо актуально у випадку закріплення тривалого строку повноважень 

президента, а також широкого діапазону його повноважень, що передбачає участь 

президента і в законодавчій, і в не законодавчій діяльності [470]. Справді, чи не 

єдиною президентською республікою у світі з низьким рівнем корупції є США, а 

це є достатньо важливим аргументом на користь остаточного вибору форми 

правління України в контексті мети мінімізації корупції. Власне вказаною зміною 

форми правління в бік парламентаризму і завершилися дві українські революції, як 

відчайдушні спроби народу побороти політичну корупцію, в ситуації, коли їй не 

здатна була протидіяти сама держава (влада).  

Ще на один важливий момент звертають увагу Ф. Зімрінг та Д. Джонсон, 

відзначаючи, що корупція як зловживання владою – це злочин, який вчиняють 

частіше за інших саме особи вищого соціального та економічного статусу, які 

володіють владою, що створює потенціал для корупції. Оскільки злочинне 

зловживання суспільною чи політичною владою може розглядатися як 

зловживання довірою, на їх досить цікаву думку, є підстави вважати, що 

корупціонери є «більш винними», ніж ті, хто вчиняють «звичайні» злочини [506, 

с. 262].  

Тому, без сумніву, – основними суб’єктами політичних корупційних діянь є 

посадові особи вищих органів державної влади. Проте потенційними політичними 
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корупціонерами, тією чи іншою мірою, є посадовці будь-якого рівня. Адже їхнє 

призначення, хоча й опосередковано, відбувається через первинно делеговані 

народом повноваження. Тому виділяти та характеризувати політичну корупцію 

треба не тільки за суб’єктним складом (хоча це дуже важливо), але й за сферою, в 

якій здійснюються корупційні діяння, їх змістом та мотивацією. 

Проникнення корумпованих і кримінальних осіб у владу призводить до 

зниження рівня довіри до самої влади, громадяни перестають вірити процедурі її 

формування; спостерігається відчуження влади від суспільства та громадських 

інститутів; девальвується значення права та закону як інструментів регулювання 

громадського життя [43, с. 73–75]. Як слушно зауважено, за останні десятиліття в 

Україні відбувались трансформації та реформи, зміст яких за своєю суттю не 

завжди був демократичним. За цей проміжок часу в країні почали діяти закони, які 

захищали інтереси еліти та були соціально несправедливими для більшої частини 

населення, а силові структури, захищаючи інтереси олігархату, породжували 

недовіру до державних органів та неповагу до владних структур [245, с. 96]. 

У політичній сфері корупція не тільки сприяє підриву довіри населення до 

політичної еліти, а й викликає розчарування в цінностях демократії і може 

призвести до встановлення більш жорсткої форми державного устрою [371, с. 3].  

Тому зовсім не дивно, що згідно з соціологічним опитуванням КМІС, 

проведеним улітку 2018 року, головною корупційною проблемою респонденти 

називають політичну корупцію на топ-рівні. Обираючи між актуальністю різних 

типів корупції, 73,2 % респондентів назвали політичну корупцію на найвищому 

рівні дуже серйозною проблемою, ще 19,3 % – скоріше серйозною (разом 

92,5 %). Повсякденну побутову корупцію, з якою можуть безпосередньо стикатися 

опитувані, вони вважають менш серйозною проблемою (53,3 % опитаних назвали 

її дуже серйозною проблемою і ще 28,3 % – скоріше серйозною; разом 

81,6 %) [347].  

Отже, суттєвий негативний вплив корупції на політичну систему 

проявляється у зміщенні цілей політиків та руйнуванні політичних цінностей. 

Захист електоральних інтересів перестає розглядатись представниками народу як 
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політичне завдання, натомість пріоритетну позицію отримує прагнення до 

особистого збагачення та досягнення власних цілей корупційними методами [404, 

с. 172–178].  

Натомість останнім часом помітно, що інтолерантному ставленню до 

політичної корупції громадян сприяє демократизація організаційної культури, 

зменшення легітимності корупційної субкультури на «низовому» рівні. До того ж, 

несприятливі економічні умови, масова необізнаність громадян щодо сучасних 

«м’яких» фінансово-економічних, інформаційно-маніпулятивних технологій 

політичної корупції та не здатність громадян їм ефективно опонувати, не 

сприятимуть демократизації політичної культури, зменшенню толерантності 

громадян до політичної корупції [175, с. 185].  

 Тіллі Ч. пише, що оскільки основною характеристикою демократії є рівень 

узгодження дій держави з вираженими вимогами своїх громадян, важливим 

завданням країн на шляху до демократизації є підвищення впливу публічної 

політики на державу і посилення впливу народу на публічну політику, а саме: 

допуск до влади політичних акторів, які раніше не здійснювали вплив на владу; 

розпад і перетворення недержавних патрон-клієнтських мереж; створення коаліцій, 

заснованих на мережах довіри; розширення діяльності держави шляхом залучення 

громадян; бюрократичне стримування самостійних воєнних угруповань [367, 

с. 263; 32, с. 128].  

Високий рівень корупції свідчить про практичну нездатність держави 

забезпечити реалізацію обраного нею політичного вектора, вказує на 

безконтрольність соціально-економічних процесів, репрезентує домінування 

тіньового сектора економіки над офіційним. Корупція – ключовий фактор 

негативізації держави у міжнародному політичному просторі, своєрідна 

передумова економічної сепарації та визначальна причина більшості 

дипломатичних колапсів, які у своїй єдності призводять до перманентної 

загальносоціальної, економічної та політичної стагнації держави [126, с. 395].  

Мельник М. акцентує на тому, що корупція і влада є одночасно 

антагоністами і супутниками: влада породжує корупцію, без неї корупція як явище 
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неможлива в принципі; корупція як соціальна корозія постійно «роз’їдає» державні 

структури; державна влада, у свою чергу, весь час прагне знищити корупцію. У 

такому двобої і відбувається співіснування зазначених явищ. Водночас жодна з них 

не може здобути повної перемоги, як і зазнати повної поразки, оскільки повне 

корумпування спільних відносин у сфері публічної влади означало б крах держави, 

а повне викоренення корумпованих зв’язків є неможливим, виходячи з соціальної 

сутності як корупції, так і влади. Вказана ситуація в якійсь мірі є парадоксальна по 

своїй суті, але це реальна дійсність, з якою потрібно рахуватись [190, с. 29].  

Крім того, Д. Михайленко звертає увагу, що діючі соціальні інститути і 

соціальне середовище визначають скоєння індивідами корупційних дій багато в 

чому незалежно від їхніх пріоритетів і бажань. У результаті до вчинення 

корупційних дій призводить вплив соціальних інститутів і зумовлених ними 

соціальних норм, а не корисливі чи інші інтереси окремих індивідів. У такій 

ситуації вкрай рідко стає можливим пред’явити звинувачення у вчиненні 

корупційних дій конкретним особам, фізичним або юридичним [206, с. 205–206].  

Справді, чимала кількість дій, що безпосередньо характеризують політичну 

корупцію, прямо не передбачена кримінальним законодавством. З огляду на це, у 

науці дискусійними залишаються питання, які ж дії варто вважати політичною 

корупцією. Зокрема, одні вчені називають лобіювання інтересів політичних чи 

фінансових груп при прийнятті законодавчих та інших нормативно-правових актів; 

надання державних фінансових й інших матеріальних ресурсів до виборчих фондів 

окремих кандидатів від політичних сил; фінансування за рахунок тіньового сектору 

економіки виборчої кампанії або інших політичних проектів [239, с. 180]. Інші – 

створення владними структурами вищого рівня для підпорядкованих їм органів 

державної влади «пільгових» умов за політичну підтримку [116, с. 48–55] тощо.  

У своєму дисертаційному дослідженні Є. Невмержицький обґрунтовує, що 

політична корупція є самостійним видом корупційних відносин, під якою треба 

розуміти нелегітимне використання правлячою елітою державних ресурсів з метою 

досягнення політичних і економічних цілей, зміцнення своєї влади та збагачення. 

Водночас... будь-яка корупція, у тому числі і низова, має політичне підґрунтя і 
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політичні наслідки [224, с. 7–8]. Політичну корупцію розглядають також як 

деструктивний різновид неформальних інститутів підривного партикулярного 

характеру, який зумовлює неправомірне використання суб’єктами політичного 

процесу з корисливих мотивів ресурсів влади в позасуспільних інтересах, 

приватизацію публічних ресурсів за умов слабкості формальних і конструктивних 

неформальних інститутів [168, с. 90].  

Політична корупція визначається також як маніпулювання політичними 

рішеннями, правилами, процедурами та діяльністю інститутів у сфері розподілу 

ресурсів та фінансування з боку політиків, які зловживають своїми 

повноваженнями з метою збереження та примноження своєї влади, статусу та 

статків, отримання приватної вигоди [406, с. 11]. 

Безпосередня пов’язаність корупції та системи публічної влади призводить 

до необхідності виділяти політичну корупцію як окремий вид корупційних 

практик, які застосовуються для реалізації політичних цілей. Політична корупція, 

без сумніву, є визначальним чинником корупційних процесів у державі загалом. 

Оскільки вона притаманна суб’єктам, які формують фундаментальний для всієї 

державної діяльності чинник – політичну волю, то ступінь ураженості таких 

суб’єктів корупцією визначає сутність і зміст державної політики в усіх суспільних 

сферах, у тому числі й у сфері протидії корупції [187]. Віднесення до самостійної 

групи дій, котрі утворюють так звану політичну корупцію, дає можливість 

виокремити обов’язкові ознаки вказаної антисуспільної поведінки. Зокрема, її 

невід’ємними ознаками є: а) спеціальна мета, яка полягає в отриманні, посиленні 

або перерозподілі державної влади; б) спосіб досягнення вказаних цілей 

суперечить інтересам держави і суспільства [339, с. 220].  

Отже, політична корупція є першим кроком (етапом) на шляху розвитку та 

укорінення корупції в державі, її проникнення через інші види та форми у всі сфери 

суспільного життя. Тому закономірно, що зведення до мінімуму політичної 

корупції в Україні потягло б за собою мінімізацію цього явища у всіх інших 

суспільно-державних сферах. Досягти цього результату і важко, і просто водночас. 

Справа в тім, що для ефективної протидії політичній корупції, необхідний усього 



200 

  

лише один засіб, але здобути його за всі попередні періоди розвитку України не 

вдавалося. Йдеться про політичну волю. 

Формування (виникнення) антикорупційної політичної волі – основний засіб 

протидії політичній корупції. Реальна протидія корупції вбачається не так у 

посиленні кримінальної функції держави, державного контролю, покращенні 

роботи правоохоронних органів, як у використанні демократичних чинників, 

дотриманні принципів соціально орієнтованої правової держави, наявності 

необхідної політичної волі керівництва держави, розумінні вищими посадовими 

особами гострої необхідності подолання цього негативного соціальнополітичного 

явища, створенні морального простору для реалізації прав, свобод та інтересів 

громадян [337. с. 26].  

При цьому, політичну волю найчастіше розуміють як політичний намір або 

бажання; конкретний твердий намір чи зобов’язання з боку влади здійснювати 

політику, особливо таку, яка не є успішною в близькій перспективі або не є 

популярною [485]. У Британії політичну волю розуміють переважно як «рішучість 

окремого політичного суб’єкта робити і говорити речі, які дадуть бажаний 

результат» [443]. Тобто припускається, що політична воля має індивідуальний 

характер і визначає наміри до дій конкретної особи, яка має політичні важелі 

впливу (політичну вагу), при тому, що дії які необхідно вчинити не несуть швидких 

електоральних результатів (а можливо – й навпаки). 

Кваша О. зазначає, що політична воля у протидії корупції – це як власна 

особистісна воля політичного лідера (Глави держави), так і воля осіб, які його 

оточують. Лише політична воля здатна забезпечити ефективність всіх інших 

необхідних складових протидії корупції. Політична воля керівництва держави − це 

conditio sine qua non подолання корупції в державі, тобто умова, без якої не 

можлива її мінімізація [121, с. 95]. 

Водночас інші дослідники навпаки віддають перевагу концепції політичної 

волі як процесу, який включає комплексно поєднані переваги великої кількості 

політичних суб’єктів, і які значною мірою залежать від контексту. При цьому 

наводять такі складові політичної волі: достатня кількість осіб, що приймають 
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рішення; які мають спільне розуміння конкретної проблеми у спільній програмі; 

зобов’язуються підтримувати/виконувати її; йдеться про потенційно ефективне 

політичне рішення [477, с. 659; 437, с. 14]. 

В аналітичному дописі дослідницького центру протидії корупції U4 

пропонується визначити політичну воля щодо протидії корупції як зобов’язання 

суб’єктів вживати заходів для досягнення низки цілей – у цьому випадку, 

зменшення корупції і збереження зусиль на ці дії – з плином часу [503]. При цьому 

поняття політичної волі вважається складним та комплексним питанням з кількох 

причин. По-перше, воно включає в себе наміри і мотивацію, які важко точно або 

об’єктивно оцінити, але легко вдаватись до маніпуляцій та спотворення інформації. 

По-друге, політична воля може існувати як на індивідуальному, так і на 

колективному рівнях. Для окремих осіб поняття політичної волі є зрозумілим як 

особиста характеристика, що відображає цінності, пріоритети та бажання окремої 

людини. Агрегація, що виходить за межі особистості, вносить більше складності. 

По-третє, хоча політична воля може бути виражена в усних чи письмових словах 

(промови, маніфести, юридичні документи тощо), вона проявляється лише через 

дії [477, с. 659; 437, с. 14].  

У цьому контексті певну дискусійність викликає позиція В. Шакуна, який 

вважає, що «найважливіша риса політичної волі – спрямованість на перетворення 

дійсності в інтересах і цілях суспільства. Суб’єкт політики діє в межах закону. Якщо 

ж суб’єкт політики виходить за межі закону, – це правопорушення» [420]. Таке 

твердження може розумітися як встановлення певного знаку рівності між інтересами 

суспільства та законом. В Україні ж основна проблема непоборності політичної 

корупції (особливо її найвищого рівня) не у виході політиків за межі чинного 

законодавства, а у їх постійних спробах неправового впливу на законодавство, 

прийнятті законів та інших нормативно-правових актів «під себе». Найбільш злісним 

і зухвалим проявом політичної корупції якраз вважають посилання на необхідність 

дотримання закону, який прийнято для захисту корупційних інтересів. Приміром, 

нормативні акти, що увійшли в українську історію під назвою «диктаторські закони» 



202 

  

(або «закони 16 січня»), мали на меті зупинити народний спротив, викликаний 

відвертою політичною корупцією режиму В. Януковича. 

Ця проблема непроста для розуміння, а ще складніша для вирішення. Тому 

навіть в авторитетних науковців інколи виникають досить спірні ідеї з цього 

приводу. Зважаючи на те, що причина недієвості кримінального закону полягає у 

тому, що кримінально-правова протидія найбільш небезпечним корупційним 

злочинам здійснюється на основі норм, застосування яких напряму залежить від 

волі осіб, які самі є елементами корупційних мереж, Д. Михайленко пропонує з 

метою нівелювання «фактору політичної волі» та для підвищення ефективності 

антикорупційного механізму держави визнати передання правоохоронних функцій 

по протидії корупції політичній опозиції, яка має бути сформована відповідно до 

конституційних правил та практик, які варто законодавчо регламентувати. При 

цьому влада, на його думку, повинна мати повноваження по прийняттю 

найважливіших політичних рішень та по розпорядженню національними коштами 

та ресурсами, а опозиція у цей час повинна мати повноваження здійснювати 

антикорупційну діяльність, у тому числі щодо найвищих посадових осіб держави 

через відокремлені та незалежні від інших органів державної влади правоохоронні 

органи [204, с. 232–233]. 

Тож особлива небезпека політичної корупції полягає в тому, що вона 

підриває фундаментальні основи функціонування суспільства і влади, руйнує 

демократичні принципи, оскільки здійснюється, на перший погляд, легітимно, а 

фактично поза правовою системою. Це незаконний лобізм, протекціонізм, торгівля 

впливом, незаконне використання грошових і товарних потоків на виборчі компанії 

та інші політичні цілі під майбутні дивіденди: державні посади, фінансові пільги, 

одержання держзамовлень, квот, кредитів та інших привілеїв. У західних 

суспільствах цей феномен названий «кухнею влади», що включає до процесів 

прийняття рішень, крім офіційних структур влади, також бізнесменів, банкірів, 

власників мас-медіа, лідерів мафіозних груп тощо [224, с. 17–18].  

З цього приводу нерідко лунають досить різкі (можливо й не дуже коректні) 

судження щодо характеристик української верхівки як «азіатської еліти в 
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європейській країні, умови повсякденного буття якої формують відповідні особисті 

якості: необов’язковість, дрібну підступність, нестачу внутрішньої (духовної) та 

зовнішньої (поведінкової) дисципліни, глибоку байдужість до громадських 

інтересів і власної країни, патологічну схильність до нетрудових доходів, 

крадійкуватість, відсутність навіть натяку на трудоголізм, тотальну 

безвідповідальність тощо. Така непринциповість призводить до небажання 

боротись з загрозами державі та прагнення залагоджувати всі проблеми кулуарно-

бізнесовим способом» [176, с. 16–17]. 

Ще гостріше після Революції Гідності висловився Я. Потапенко: «Наявна в 

Україні політична еліта, цілковито залежна від олігархів, навіть при гіпотетичному 

бажанні нездатна запровадити кардинальні реформи в силу надзвичайної 

обмеженості горизонтів мислення і стереотипності моделей поведінки, 

сформованих в умовах суцільних «договірняків», підкупів, інтриг і зрад як 

усталеної норми політичного життя в Україні» [264, с. 323–328]. У значно м’якшій 

формі про визначальну роль політичної волі у боротьбі з корупцією в Україні 

періодично наголошують і високопоставлені посадовці країн ЄС та інших держав-

партнерів [372].  

Отже, політична воля на протидію корупції в Україні має починатися з волі 

на відмову від політичної корупції на найвищому рівні. Важко уявити ситуацію, 

коли корумповані політики щиро борються з корупцією в освіті чи правоохоронній 

системі. Очевидно, що в цій частині протягом останнього часу відбуваються суттєві 

зрушення, які, водночас, засвідчують лише непростий початок не менш складного 

подальшого процесу [384, с. 144–149]. Водночас певні події та рішення органів 

державної влади вказують на можливість згортання системної антикорупційної 

діяльності, переведення її у площину політичної боротьби за владу, як це вже 

неодноразово мало місце в історії незалежної України.  

Зрозуміло, що це найскладніша частина завдання, що, як не парадоксально, 

практично не може бути вирішена засобами кримінологічної науки. Крім того, усі 

потуги найвидатніших інтелектуалів-кримінологів будуть марні, усі численні томи 

спеціальної літератури залишаться непотрібними, якщо в державі буде відсутня на 
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це політична воля. Тому жодних інших юридичних варіантів вироблення 

суспільством політичної волі у вищого державного керівництва на системну 

протидію корупції, окрім як формування шляхом виборів антикорупційної за своєю 

сутністю і спрямованістю публічної влади, – немає. Усі заходи «поствиборчого» 

контролю, у тому числі ті, що здійснюються активними суб’єктами громадянського 

суспільства, носять виключно стримуючий, обмежувальний характер, але 

неспроможні викликати необхідного рівня мотивації суб’єктів публічної влади, 

природньо не можуть сформувати політичної антикорупційної волі в тих, хто є 

носієм протилежних цінностей [394, с. 128–131]. 

Вибори – як спосіб укорінення та протидії політичній корупції в Україні. 

Вибори як демократична форма формування державної влади можуть мати 

абсолютно різні результати: або ж бути потужним засобом протидії корупції 

(усунення її основ), або ж (у разі маніпулятивного використання і корупційного 

способу проведення) призводити до укорінення корупції. Якщо аналізувати досвід 

виборчих кампаній в Україні, то можна навести приклади як одного, так і другого 

варіантів. 

Це дає змогу експертам в електоральній сфері говорити про наявність 

прямого причинно-наслідкового зв’язку між демократичністю виборів (і певною 

мірою – «якістю» електорату) та «якістю» виборних загальнонаціональних органів 

державної влади.  

Одним із проявів політичної корупції є зловживання осіб, які наділені владою 

під час виборчого процесу або у зв’язку із ним. Як стверджує М. Афанасьєва, 

об’єктивне виборче право може виступати як інструмент маніпулятивного впливу 

на конституційно-правову дійсність шляхом конституційно-правового 

конструювання виборчої системи та процесу під зумовлені суб’єктивізмом 

політико-правові цілі... Формою реалізації маніпулювання у виборчій інженерії є 

зловживання повноваженнями владного характеру [11, с. 17–18]. Інакше кажучи, 

інститут виборів, винайдений для того, щоби утверджувати демократію і правову 

державу нерідко служить досягненню протилежної мети.  
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Потенціалом до впливу на корупцію наділені також й інші параметри 

виборчої системи: дослідники наголошують, що невеликі за розміром і 

численністю населення виборчі округи, з яких делегуються всього декілька 

представників, можуть сприяти поширенню корупції, адже за таких умов 

створюються перешкоди для доступу нових кандидатів. Зазначено, що в дрібних 

виборчих округах від кандидатів чи політичних партій вимагається значно більших 

зусиль для адаптації до місцевих потреб та вимог, що знижує конкуренцію серед 

кандидатів та їх підзвітність відносно своїх округів. Що більш важливо в контексті 

українських реалій, вчені встановили, що корупція більш поширена в країнах, де 

народні депутати обираються за партійними списками, в порівнянні з голосуванням 

за індивідуальних кандидатів. Ймовірною причиною такого взаємозв’язку є менша 

особиста підзвітність у таких виборчих системах [484].  

Зауважимо, що в Україні питання виборчого законодавства є особливо 

складним, зважаючи на його мінливість, непрогнозованість, тенденційність бути 

модифікованим залежно від політичних потреб та існуючої розстановки сил, що 

створює сприятливий ґрунт для корупційних процесів. Детальніше приділяючи 

увагу питанню особливостей виборчого процесу як потенційного фактора корупції, 

треба звернутись до напрацювань учених, які наголошують на тому, що 

голосування за закритими списками потрібно чітко відмежовувати від голосування 

за відкритими списками, коли виборці і обирають партію, і визначають рейтинг 

кандидата в партійному списку. У разі великих виборчих округів, закриті списки 

сприяють стримуванню корупції, натомість у дрібних виборчих округах 

голосування за відкритими списками може обмежувати прояви корупції [448].  

Тому невипадково у серпні 2019 року Президентом України було внесено на 

розгляд ВР «Проект Закону про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції 

України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та 

закріплення пропорційної виборчої системи)» № 1017 від 29 серпня 2019 р. [305]. 

Законопроектом, зокрема, передбачається ст. 77 Конституції України викласти в 

новій редакції, зокрема встановивши, що ВР обирається за пропорційною 

виборчою системою.  
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У пояснювальній записці до Законопроекту зазначено, що він «сприятиме 

оптимізації роботи парламенту та ефективному виконанню ним своїх функцій». 

Метою Законопроекту «є реалізація заходів парламентської реформи в частині 

оптимізації загальних засад статусу єдиного органу законодавчої влади». 

Однак у Висновку Конституційного Суду України у цій справі щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України 

зазначається: Конституція України має встановлювати чіткі та однозначні приписи, 

що народні депутати України обираються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування. Визначення типу виборчої 

системи, її ознак та особливостей є питанням політичної доцільності та має 

вирішуватися парламентом відповідно до його конституційних повноважень за 

умови дотримання конституційних принципів та демократичних стандартів 

організації й проведення виборів. З огляду на це немає потреби (імперативності) 

для закріплення типу виборчої системи в Конституції України [40]. 

У результаті фундаментального соціологічного дослідження К. Каленборн та 

К. Лессман дійшли однозначного висновку про те, що демократичні вибори 

спроможні ефективно стримувати корупцію тільки за умови, що в країні 

забезпечено певний рівень свободи преси, і навпаки: не маючи доступу до вільної 

преси, виборці не володіють неупередженою інформацією про корупційні діяння 

політиків та чиновників, тому результати демократичних виборів можуть бути 

сумнівними. З іншого боку, одна лише вільна преса не є достатнім інструментом 

для контролю за корупцією, адже народ потребує вільних виборів, у тому числі і 

для покарання розкритих випадків корупційних діянь [467, с. 857–886].  

Отож, демократичні реформи повинні супроводжуватись лібералізацією 

медіа для забезпечення виборців об’єктивною інформацією, що є обов’язковою 

умовою для об’єктивного оцінювання або ефективності і доброчесності, або ж 

корупційної поведінки політиків.  

Тому особливої уваги заслуговує проблема існування в Україні незалежних 

та об’єктивних засобів масової інформації (ЗМІ). За результатами експертного 

опитування щодо корупції в українських ЗМІ, можна робити певні висновки про 
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стан свободи слова в Україні. І хоча загалом респонденти, більшість яких 

представляли медіасферу (журналісти, редактори у ЗМІ), задовільно оцінюють 

рівень компетентності засобів масової інформації, все ж дані є невтішними. 

Опитані відзначили відчутний вплив власників ЗМІ на їхню редакційну політику, а 

також тиск власників і/чи редакторів ЗМІ на журналістів з приводу підготовки 

матеріалів. Оцінюючи рівень політичної «джинси» у ЗМІ опитані здебільшого 

відповідали, що він був вищим від середнього. Серед усіх опитаних співробітників 

ЗМІ кожен четвертий зізнався, що в тому ЗМІ, де він працює, постійно або часто 

трапляються випадки розміщення замовних матеріалів, які, переважно мали 

політичний характер, при цьому лише 10 % зазначили, що у них ніколи не було 

випадків «джинси» [111].  

Такий стан справ усвідомлюють і звичайні громадяни України: більшість 

яких (71 %) вважають (знають), що провідні українські ЗМІ належать олігархам і 

це негативно впливає на виконання журналістами своєї місії – об’єктивно 

висвітлювати події та явища [259].  

Крім того, треба врахувати пануючу протягом тривалого часу традицію 

створення олігархами політичних партій, позбавлених, при цьому, будь-якого 

ідеологічного фундаменту. Спроби вирішити проблему шляхом запровадження 

інституту фінансування партій в Україні з бюджету на повірку виявились не надто 

ефективними. Це спонукає до пошуку нових шляхів, засобів і методів протидії 

політичній корупції на партійному рівні. Адже демократія як така неможлива без 

дієвих та незалежних політичних партій. Водночас ще станом на 2015 рік, на думку 

більшості українців (63 %), діяльність партій в Україні загалом не відповідала 

демократичним стандартам [389]. Цей показник дещо зріс порівняно з минулими 

роками і продовжував рости наступні роки. Приміром, у червні 2017 року таку 

думку висловили 74 % (у серпні 2016 року – 70 %) і лише 14 % вважали інакше. 

Серед основних причин того, чому діяльність партій не відповідає демократичним 

стандартам, українці найчастіше згадували те, що партії відстоюють інтереси лише 

своїх лідерів і фінансових спонсорів (45 %), не мають реального зв’язку з 
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громадянами (36,5 %) та не дотримуються задекларованих цілей і обіцянок 

(35 %) [348]. 

Відомою проблемою є ситуації, коли підприємства використовують свої 

ресурси з метою надання незаконного впливу на прийняття політичних рішень, або 

бізнесмени самі стають політиками для просування власних економічних інтересів. 

Одним із підходів до вирішення проблем, що виникають у процесі взаємодії бізнесу 

і політики, є регулювання фінансування політичних партій і кандидатів на виборах з 

приватних коштів через розкриття інформації, зниження максимального розміру 

пожертвування, накладення обмежень на витрати, надання державного 

фінансування і т. ін. [74, с. 9]. 

Розмежування публічних і приватних інтересів як засіб протидії політичній 

корупції. Варто погодитись і з А. Бойком, який наголошує на таких особливостях 

політичного процесу в Україні, як невідмежованість політики від бізнесу, відповідно 

публічних і приватних інтересів, що має місце з огляду на незрілість інститутів 

громадянського суспільства, які повинні обмежувати й контролювати владу; 

нерозуміння основними суб’єктами політичного життя цінностей свободи і демократії 

для формування ефективної системи протидії корупції; відсутність демократичних 

механізмів для досягнення політичного компромісу; висока концентрація політичної 

влади та ресурсів у правлячої еліти; узгодження форм номенклатурно-корпоративного 

правління з елементами демократичної процедури; усталеність номенклатурних 

традицій і зв’язків; значне укорінення неформальних владних відносин, формування 

номенклатурного корпоративізму замість плюралістичної демократії [23, с. 284–289]. 

Взаємне задоволення бізнесу і бюрократії, реальний стан справ можна 

пояснити тим, що в угоді чиновників і бізнесу з обох сторін беруть участь 

рентошукачі. Це ще не дуже відомий у нас, але сталий термін. У сучасній теорії 

суспільного вибору одним із фундаментальних понять стало rentseeking behavior – 

поведінка, спрямована на пошук ренти, відмінне від «нормальної» поведінки 

учасників економічного процесу, у тому числі від діяльності, спрямованої на 

виготовлення продукту чи послуг і отримання прибутку. Наприклад, вилучити 

вигоду від монопольного становища підприємства на ринку, знову ж таки 
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забезпеченого за певну винагороду державними чиновниками. Спеціальне 

українське поняття «відкат», напевно, найкраще характеризує суть такої 

ренти [145, с. 47].  

Найбільш уразливими сферами «високорівневої» корупції в Україні 

називають: бюджетну сферу (у тому числі міжнародну валютну допомогу); 

приватизацію державного майна; паливно-енергетичний сектор; контроль над 

тіньовою економікою і нелегальним бізнесом; розподіл державної власності, землі 

та природних багатств України; митну сферу [186, с. 98]. На думку І. Жданова, 

зловживання владою зі сторони корумпованих політиків спрямовані на вирішення 

подвійної проблеми: по-перше, залишатися при владі будь-якою ціною; і, по-друге, 

залишаючись при владі, уникати будь-якої відповідальності за злочини, скоєні під 

час перебування на посаді [505, с. 42]. При цьому автор вважає, що розвиток 

корупції в Україні був зумовлений діяльністю тих політичних лідерів, які не 

стримували, а в деяких випадках і стимулювали, трансформацію корупції від 

соціальної аномалії до соціальної норми [505, с. 46].  

Системність корупції проявляється найперше у внутрішньому взаємозв’язку 

корупційних відносин, що включають у себе штучно створену, розгалужену мережу 

фінансових і інших матеріальних винагород і послуг, породжуючи відтворення 

корупційних відносин на різноманітних лінійних і вертикальних рівнях суспільних 

відносин взаємодії влади і населення чи представників владних органів між 

собою [206, с. 206].  

У літературі запропоновано широке розуміння корупційної схеми та виділено 

такі її ознаки: предметно-діяльнісний (функціональний) аспект проявляється у 

злочинно-корупційних практиках – усталених формах кримінальної активності з 

використанням усупереч законним цілям і порядку влади та/або службових 

повноважень; формальний (структурний) аспект проявляється в упорядкованій 

структурі, схематичності, алгоритмічності різноспрямованої діяльності: 

корупційна схема охоплює систему взаємопов’язаних заходів, правових, 

квазіправових і легалізаційних дій та заходів прикриття (у тому числі 

інформаційних кампаній), передбачає етапність, черговість дій і їх циклічний 
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характер; стійкість, кадрова варіативність, незалежність (у більшості випадків) від 

персонального складу учасників; еластичність, що означає її динамічний та 

адаптивний характер щодо змін у правовому регулюванні, характері та 

інтенсивності правоохоронної діяльності, економічних і технологічних умов (у 

тому числі і в аспекті «обходу» контрольних механізмів, запроваджених системою 

Prozorro) тощо; системність: взаємопов’язаність корупційних схем, їх структурне 

та функціональне взаємопроникнення; відносини клієнтизму і субординації між 

учасниками схеми [87, с. 106]. 

Факт зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визнано і 

на рівні законодавства, зокрема як попереднім Законом «Про основи національної 

безпеки України» від 19 червня 2003 р., як основну реальну та потенційну загрозу 

національній безпеці України, стабільності в суспільстві [296], так і чинним Законом 

«Про національну безпеку України» [293]. Поєднання (змішування) державних 

інтересів та інтересів окремих осіб чи олігархічних груп, а також відсутність 

політичної волі для боротьби з корупцією є переважаючими у оцінках чинників 

сучасного стану політичної корупції в Україні працівниками органів правопорядку 

(відповідно 60 % та 53 %) (див.: Додаток Е, п. 10).  

Зрощування державних інституцій з бізнесом є вкрай сприятливим 

середовищем для корупції, адже не тільки створює можливості для «патронату» 

обраних бізнес-структур і входження до них державних службовців, а й руйнує 

загальноакцептовану аксіому про невідворотність відповідальності за 

правопорушення, у т. ч. і корупційні. Ядром проблеми є не стільки сам факт 

отримання політичної влади вихідцями з бізнесу, скільки їхня неготовність 

абстрагуватись від проблем розвитку власної справи і переналаштуватись на цілі 

служіння народу.  

З іншого боку, виникає закономірне запитання: чи можна у такому разі 

вимагати та сподіватися, аби особи, які йдуть у політику, або ж на високі посади у 

виконавчій владі – «відрікалися» від особистих інтересів, «приносили їх у жертву» 

інтересам суспільства та держави? Адже саме цього вимагає суспільна думка, що 

відображає вимогу різкого зменшення заробітних плат високопосадовцям, 
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позбавлення їх різного роду статусу та привілеїв. Чи є реалістичним та 

методологічно вірним це прагнення? Чи не призводить саме воно до неминучих 

розчарувань у політиках ? Відповідь на це запитання, принаймні частково, буде 

позитивною, а її причиною – традиційна віра українського суспільства в 

можливість швидких змін у державі не через складний, інколи монотонний та 

майже завжди нецікавий процес поступової розбудови дієвої демократії, участь у 

якому бере кожен член суспільства, а в «очікуванні дива», яке мають забезпечити 

політики такого високого морального рівня, яких навіть західноєвропейські 

держави ніколи не мали. 

Тому, відповідаючи на це запитання, необхідно зберігати особливу 

виваженість та виходити з того, що: 1) абсолютне розділення приватного і 

суспільного (державного) інтересу – має стати принциповою та безумовною 

вимогою до службових осіб органів публічної влади; 2) на загальносуспільному 

рівні слід визнати за кожною службовою особою її невід’ємне право на наявність 

особистих, приватних інтересів; необхідно відмовитися від наївного та 

нереалістичного пошуку кандидатів на посади, що таких інтересів не мають; 

3) потрібно узгодити умовний перелік приватних інтересів службової особи, 

прагнення до досягнення яких є природнім та не полягає у зловживанні владними 

повноваженнями. До таких треба впевнено віднести такі інтереси: отримання 

високої заробітної плати та інших офіційних засобів фінансового та матеріального 

характеру; просування по службі (кар’єрні амбіції, професійна самореалізація); 

високий соціальний статус; можливість мати власну справу, зайняття якою 

вимагатиме дотримання додаткових обмежень та суворого контролю з боку 

держави.  

Отже, змінити ситуацію на краще неможливо без вираження політичної волі 

вищого рівня. Усі інші заходи, запропоновані для протидії політичній корупції як 

превентивного, так репресивного характеру, без цієї політичної волі не будуть 

ефективними [498, с. 109–114]. Оскільки державна влада в Україні, особливо на 

найвищому рівні функціонування, тривалий час не була відмежована від бізнесу, а 

основні фінансово-промислові групи не лише диктували рішення щодо поточної 
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діяльності посадовців, але й мали істотний вплив на процес стратегічних соціально-

економічних і, навіть, фундаментальних політико-правових реформ, цю практику 

настав час остаточно припинити саме зараз. 

 

3.2. Корупція в правоохоронній та судовій системі 

 

За Конституцією України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; права і 

свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). 

Втілення цих принципів у життя покладено найперше на суди та правоохоронні 

органи держави. Тому, коли на противагу найважливішому конституційному 

обов’язку, посадові особи цих органів використовують владу з корисливою 

метою – це великий ризик для самої сутності ідеї захисту прав людини у 

демократичній державі, відвертий виклик усьому суспільству. 

Протидія корупції включає в себе три функціональні напрями: запобігання 

корупції; виявлення (розкриття) корупційних діянь; притягнення до 

відповідальності (покарання) винних (у літературі виділяються й інші функції 

(елементи) протидії злочинності) [35, с. 386–387]. І якщо запобігання корупції є 

завданням якнайширшого кола суб’єктів, то виявлення (розкриття) фактів 

вчинення корупційних діянь покладається здебільшого на правоохоронні органи, а 

притягнення винних до відповідальності (покарання) – це компетенція судів.  

Для кримінологічних цілей корупційні діяння в правоохоронній та судовій 

сферах поділяють на ті, що: а) вчиняються спеціальними суб’єктами в межах 

здійснення їх загальної компетенції; б) вчиняються ними під час розслідування 

(документування) або розгляду справ про корупційні діяння. 

Важливість такого поділу полягає у виділенні пріоритетів протидії корупції 

у судах та правоохоронних органах. Адже «корупція в справах про корупцію» є 

одним з найбільш корупціогенних факторів в Україні. Корупція в судовій та 
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правоохоронній системах становить особливу небезпеку не тільки через 

безпосереднє зловживання владою відповідними посадовими особами, але й через 

пряму залежність результатів протидії корупції від їхньої діяльності. 

Корумпованість тих, хто сам покликаний протидіяти цьому явищу у всіх його 

проявах, робить завідомо безнадійними антикорупційні зусилля інших суб’єктів, 

дискредитує цю діяльність і ускладнює ситуацію з корупцією в країні.  

Саме цим, зокрема, зумовлені великі сподівання, що покладаються 

українським суспільством на новостворені антикорупційні правоохоронні органи і 

ВАКС. Проте не лише з ними треба пов’язувати очікуваний успіх у виконанні 

завдань протидії корупції. Необхідна мета – усі правоохоронні органи та органи 

судової влади в Україні, незалежно від спеціалізації, інстанції, рівня тощо мають 

бути антикорупційними не за формою, а за змістом своєї діяльності [381, с. 214–

225]. 

Водночас розуміння специфіки корупції в правоохоронній та судовій сферах 

серед частини кримінологів є достатньо спрощеним. Приміром, О. Ткаченко 

пропонує розглядати корупцію у правоохоронній сфері як навмисно вчинене 

співробітником органів внутрішніх справ діяння, пов’язане з виконанням ним своїх 

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

його як співробітника органів внутрішніх справ, та спрямоване на незаконне 

отримання будь-яких матеріальних благ, задоволення особистих інтересів або 

інтересів наближених до нього осіб [369, с. 6]. Очевидно, що сутнісна особливість 

цього виду корупції не у формальних атрибутах, а у винятковій зухвалості суб’єктів 

корупційних діянь, а це зумовлює значно вищі вимоги до превентивних та 

каральних заходів антикорупційної протидії. Високий рівень корупції в цій сфері є 

ознакою структурної слабкості держави, висока толерантність до неї зі сторони 

населення – ознакою низької суспільної правосвідомості.  

Алфьоров С. пропонує визначати поняття корупційного правопорушення, що 

вчиняється працівником органів внутрішніх справ, як «прийняття управлінського 

рішення, яке характеризується незаконністю, необґрунтованістю або 

незабезпеченістю гласністю (відкритістю) підготовки та прийняття, що стосується 
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широкого загалу як працівників органів внутрішніх справ, так і громадян, 

працівником органів внутрішніх справ з метою одержання неправомірної вигоди 

або внаслідок прийняття (вимагання, обіцянки, пропозиції) такої вигоди для себе 

чи інших осіб або відповідно внаслідок обіцянки (пропозиції) чи надання 

неправомірної вигоди працівнику органів внутрішніх справ або на його вимогу 

іншим фізичним чи юридичним особам та пов’язане із протиправним 

використанням наданих йому службових повноважень та пов’язаних з цим 

можливостей» [2, с. 7]. Однак цілком очевидно, що корупційне діяння є 

незаконним не тому, що «управлінське рішення характеризується незаконністю» 

(що є зовсім необов’язковим), а тому, що воно пов’язане з отриманням 

неправомірної вигоди. Те саме стосується таких критеріїв запропонованого 

визначення як «необґрунтованість рішення», незабезпеченість його «гласністю 

(відкритістю) підготовки та прийняття» та ін. 

Проте цей автор робить слушний висновок, що корупція в правоохоронних 

органах породжує в суспільстві відчуття невпевненості, недовіри до 

правоохоронних органів, зумовлює появу у громадян відчуття вседозволеності та 

ін. [2, с. 25] 

Дрьомін В. ще у 2010 році небезпідставно вказував, що деінституціоналізація 

органів правопорядку та судової системи зумовлена масштабною корупцією, яка у 

свою чергу сприяє криміналізації суспільства і розширеному відтворенню 

злочинності. Збільшення матеріальних і кадрових ресурсів органів забезпечення 

правопорядку зовсім не позначилося на стані захищеності суспільства від 

злочинних проявів. Високий рівень корупції, участь суддів і співробітників 

правоохоронних органів у криміналізованій економіці, «кришування» 

кримінальних структур не тільки істотно знижують авторитет і ефективність 

інститутів правопорядку, але фактично сприяють руйнуванню інституційних основ 

держави [81, с. 18]. Такі висновки є актуальними і на сьогодні. 

Типовими причинами корупційних проявів з боку правоохоронців 

виділяють: корисливість, намагання одержати додаткові блага, використовуючи 

свої службові повноваження; невиправдана «м’якість» характеру, невміння 
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проявити принциповість, відмовити іншим особам у їхніх незаконних проханнях; 

конформізм, схильність діяти під впливом інших осіб, уникнення прийняття 

самостійних рішень; гостра потреба в коштах через збіг складних особистих 

(сімейних) обставин. У цій сукупності детермінант провідною можна назвати 

недостатнє фінансове забезпечення працівників правоохоронних органів [361, 

с. 27]. Корумпованість співробітників органів внутрішніх справ вищої ланки 

призводить до подальшої криміналізації всіх ланок працівників цього відомства. 

Об’єктивним є те, що контроль на високому посадовому рівні в органів внутрішніх 

справ може здійснюватись лише в обмеженому обсязі. Загроза корупції цієї 

категорії співробітників органів внутрішніх справ полягає у наявності специфічних 

прав боротьби зі злочинністю, прийнятті рішень владно-розпорядчого характеру, 

можливості впливу на виконання обов’язків служби та прийнятті рішень 

підлеглими [369, с. 18]. 

Наведене є однією з причин того, чому превентивні заходи щодо протидії 

корупції в правоохоронній сфері здійснюються не надто активно а ті, що мають 

місце є малорезультативними. Перманентно продуковані (дубльовані на всіх 

інстанціях) програми, «дорожні карти», кодекси етики тощо виконують досить 

часто суто декларативну роль та не покликані виступати реальними інструментами 

мінімізації корупції. Наприклад, відповідно до Антикорупційної програми 

Міністерства внутрішніх справ, передбачено необхідність: «утворення ефективної 

системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, 

закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС; 

забезпечення створення та координації системи запобігання і протидії корупції в 

Національній гвардії України, Національній поліції, Державній прикордонній 

службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній 

міграційній службі України; подальше впровадження механізмів прозорості, 

доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня 

довіри громадян до діяльності правоохоронних органів» [7]. Очевидно, що в 

сучасних умовах давно назріла необхідність відмови від боротьби з корупцією в 
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правоохоронних органах «на папері» та перейти до пошуку і застосування реальних 

антикорупційних заходів.  

Ще понад 15 років тому О. Новаков звернув увагу, що розглядаючи 

кримінологічну профілактику службових злочинів співробітників органів 

внутрішніх справ у методологічному аспекті як сукупність різноманітних заходів 

щодо виявлення, теоретичного осмислення і практичного усунення детермінант 

злочинів, а також пов’язаних з ними правопорушень некримінального характеру та 

інших проявів соціальної патології, особливий наголос треба робити на тому, що 

профілактика злочинів повинна діяти відповідно до об’єктивних реалій і не 

змінювати своїх функцій залежно від кон’юнктурних впливів чи інтересів окремих 

політичних сил. Вона може бути ефективною тільки в системі суспільних відносин, 

що розвиваються прогресивно. Саме збалансований розвиток економіки, зміцнення 

інститутів влади, вирішення назрілих соціальних проблем, підвищення духовного 

рівня громадян є головними шляхами боротьби зі злочинністю [228, с. 18]. З того 

часу і до сьогодні цей підхід залишається цілком актуальним, хоча й не часто 

застосовним. 

Обсяг дискреційних повноважень органів внутрішніх справ досить широкий, 

а їхнє застосування породжує безліч можливостей для використання у власних 

потребах. Відсутність чіткої регламентації діяльності співробітників органів 

внутрішніх справ щодо процедури здійснення службових повноважень, прийняття 

рішень, видачі офіційних документів; наявність у посадових осіб надто широких 

розпорядчо-дозвільних повноважень для прийняття рішень на свій розсуд, дає їм 

можливість створювати зайві ускладнення, перебільшувати свою роль у вирішенні 

питань, пов’язаних із зверненнями громадян – ось деякі з основних організаційно-

управлінських факторів, які впливають на подальше посилення корупції [422, 

с. 277]. 

Підвищену суспільну небезпеку (порівняно з корупцією у правоохоронній 

системі загалом) становить корупція у слідчих органах. Слідчі зазвичай 

використовують незаконні методи (прийоми) ведення слідства (проведення 

слідчих дій) з метою звільнення від кримінальної відповідальності або 
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фальсифікації доказів для подальшого пом’якшення відповідальності. 

Непоодинокими є факти більш «м’якої» кваліфікації вчиненого діяння порівняно з 

тою, яка б мала бути при належному виконанні закону. Прокурорськими 

перевірками виявлено і непоодинокі факти процесуального закріплення 

(оформлення) не всіх епізодів злочинної діяльності, затягування термінів 

розслідування справи, підміни, втрати речових доказів, або зумисного порушення 

кримінально-процесуального законодавства, щоб докази не були визнані 

допустимими у судовому засіданні [208, с. 129]. 

Відповідно проблема корупції у судовій владі ще гостріша. Хоча й типова для 

країн перехідного типу розвитку. На це звертає увагу Л. Москвич, відзначаючи, що 

для більшості таких країн вона спричиняє набагато гіршу шкоду, ніж будь-яка інша 

корупція, оскільки навіть припущення, що судові органи є корумпованими, 

породжує в широкого загалу сумніви в ефективності антикорупційної діяльності як 

такої і, взагалі, щодо ефективності захисту права судовими засобами. За таких умов 

створення механізмів подолання й попередження цього негативного явища в 

органах судової влади є найбільш складним елементом антикорупційної стратегії. 

Тому які складнощі (економічні, політичні) не виникали б у держави у цій царині, 

необхідно докладати максимальні зусилля, щоб такі стратегії якомога повніше 

втілювались у життя [214, с. 153]. 

Кримінологічні проблеми з розумінням сутності корупції в судовій системі 

не менші, ніж у випадку з правоохоронними органами. Зокрема її визначають як 

соціальне явище, яке охоплює сукупність діянь, пов’язаних з неправомірним 

використанням носіями судової влади, посадовими особами органів, утворюючих 

інфраструктуру судової влади, та іншими особами, які є суб’єктами потенційних 

корупційних практик у судовій системі України, і яке спрямовано на задоволення 

інтересів особистих або третіх осіб, а також інших правопорушень, що створюють 

умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування [249, с. 13]. 

Корупцію в судовій системі визначають як використання суддями й 

посадовими особами, які здійснюють адміністративне управління судовими 

органами, своїх організаційних і владних повноважень усупереч установленим 
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Конституцією й законодавством норм їх функціонування. Вона має свою 

специфічність, оскільки у випадку одержання неправомірної вигоди в обмін на 

застосування своїх владних повноважень суддя виносить рішення або вирок від 

імені держави й таким чином фактично прикривається нормою права [214, с. 154]. 

Є й відверто невдалі спроби визначити корупцію в судовій владі – як «вияв 

неналежної поведінки у судових установах, наприклад, у судах, офісах судової 

адміністрації і в органах врядування судової системи, а також неналежна поведінка 

зовнішніх політичних діячів, приватних осіб чи представників громадянського 

суспільства, які намагаються неналежно чи незаконно вплинути на прийняття 

суддівських рішень» [70, с. 11]. 

Як зазначено у висновку Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) 

від 08 листопада 2018 р., корупція серед суддів є однією з головних загроз 

суспільству та функціонуванню демократичної держави. Це підриває цілісність 

судової системи, яка є основою верховенства права і є головною цінністю Ради 

Європи. Сумлінна доброчесність є найважливішою умовою ефективної, дієвої та 

неупередженої національної системи правосуддя. Вона тісно взаємопов’язана з 

концепцією незалежності суду: остання забезпечує цілісність, а цілісність посилює 

незалежність [486]. 

КРЄС звертає також увагу на взаємозв’язок між суддівською корупцією та 

прийняттям й толерантністю до корупції всередині суспільства загалом. 

Негативний клімат усередині судової системи також може бути небезпечним. 

Відсутність правил етичної поведінки судді, відсутність загальної обізнаності про 

небезпеку корупції та неналежний нагляд за здійсненням правосуддя може 

призвести до байдужості судді до вимог об’єктивного та неупередженого 

правосуддя [486]. 

До особливостей корупційних правопорушень у судах загальної юрисдикції 

треба передусім віднести: по-перше, широкі повноваження судів здійснювати 

судочинство в усіх суспільних правовідносинах провокує представників 

законодавчої, виконавчої гілок державної влади і суб’єктів підприємницької 

діяльності вдаватися до неправомірних дій (тиск, підкуп тощо) на них задля 
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отримання контролю над судами, суддями та використання їх у вузьких 

корпоративних цілях; по-друге, судова влада матеріально та фінансово є залежною, 

оскільки рішення щодо матеріального забезпечення судочинства, оплати праці, 

соціальних гарантій тощо ухвалюються іншими органами державної влади [326, 

с. 126]. 

В особливому деструктивному зв’язку перебуває корупція в судах і 

політична корупція. Як показує практика національного державотворення, 

прагнення підпорядкувати судову систему інтересам тієї чи іншої політичної сили, 

що опинилася при владі, є іманентною особливістю політичного процесу в Україні. 

«Поставити на службу суди» – ледь не першочергове завдання, яке ставило собі не 

одне покоління політиків, щойно прийшовши до влади. Нерідко, засвідчення 

лояльності до чинної влади є найважливішою гарантією «комфортного» 

перебування на посаді судді, запорукою його кар’єрного просування. 

Тож протидія корупції у сфері судової та правоохоронної діяльності має 

виходити за межі власне цих систем. Активні антикорупційні заходи потрібно 

проводити в інших сферах застосування професійних правничих компетенцій, 

насамперед – серед адвокатів. Нерідко саме адвокати, або інші особи, що надають 

послуги з правової допомоги, виступають ініціаторами корупційних діянь, 

провокуючи своїх клієнтів, з одного боку, та суддів, слідчих чи інших 

співробітників правоохоронних органів, з іншого, на пропозицію неправомірної 

вигоди. 

Окремо варто зауважити різницю в оцінці представниками правоохоронної 

сфери детермінант сучасного стану корупції в судах та правоохоронних органах. 

Зокрема, на думку 73 % респондентів основним чинником корупції в 

правоохоронних органах є низький рівень заробітної плати та матеріального 

забезпечення працівників правоохоронних органів. Натомість найменше (6 %) з 

опитаних вважають, що саме низький рівень суддівської винагороди та 

матеріального забезпечення суддів є основним чинником стану корупції в судах 

(див.: Додаток Е, п. 11 та п. 12).  
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Петрова А. зазначає, що детермінанти виникнення корупції в судовій системі 

України можна узагальнити й систематизувати як антропосоціокультурні чинники 

і як недоліки законодавства (прогалини, колізії, дискреції). Наявність 

антропосоціокультурних детермінантів корупції в судовій системі України 

зумовлено недостатнім рівнем кваліфікації й компетентності представників цієї 

системи, підвищення якого має здійснюватись у таких напрямах: 

(а) удосконалення, розширення й належне тлумачення змісту кваліфікаційних 

вимог до кандидатів на посади, у тому числі до їх морально-етичних якостей; 

(б) трансформація фахової вищої юридичної освіти для майбутніх представників 

судової системи; (в) поліпшення рівня їх професійної культури і правосвідомості; 

(г) удосконалення програм і встановлення періодичності підвищення кваліфікації, 

розвиток, накопичення й покращення застосування ними практичного досвіду, 

запровадження обов’язкової атестації [249, с. 15–16]. 

Крім того, стандарт авторитету суду дає змогу належно оцінити ступінь 

розвинутості інститутів громадянського суспільства та рівень забезпеченості 

верховенства права в державі. Сприйняття суду як незалежного, самостійного 

інституту з розв’язання правових конфліктів, усвідомлення обов’язковості 

виконання судових рішень сприятиме становленню й утвердженню в Україні 

дійсно ефективної судової влади. В умовах активного становлення інформаційного 

суспільства в Україні судовій владі належить професійно займатись управлінням 

власним авторитетом: а) розробляти принципи інформаційної політики й 

реалізовувати її; б) конструювати позитивний імідж суду і суддів; в) виявляти 

підвищену увагу до прояву публічності й до очікувань населення [215, с. 23]. 

Кравчук В. з посиланням на результати антикорупційного тренінгу у Львові 

в 2016 році, до причин корупції в судах, з погляду самих суддів, відносить зокрема: 

відсутність належного матеріально-технічного забезпечення; декларативність 

соціальних гарантій; низький рівень суддівської винагороди; корпоративність; 

ментальність суддів; вільний доступ сторін до кабінету судді; низький рівень 

правосвідомості судді; залежність від певних політичних сил, громадських 

організацій тощо; тиск суспільства та органів влади; низька якість законодавства, 
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що допускає множинне тлумачення; несуворі покарання для хабародавців; 

можливість уникнення покарання за корупцію; корумпованість органів, які 

працюють із судовою системою [152, с. 23–24]. 

На думку Ю. Лавренюка, основними перешкодами протидії корупції в судах 

є: відсутність єдиного розуміння існуючих проблем у судовій сфері, що заважають 

становленню справедливого правосуддя в країні та зумовлюють існування корупції 

в судах; невизначеність чітких і узгоджених кроків подальшого реформування 

судової системи та вирішення існуючих проблем. На сучасному етапі ці питання 

масово використовуються відповідними політичними силами чи окремими 

політиками в якості передвиборчої компанії, політичної діяльності задля 

отримання громадської прихильності та підняття свого рейтингу [169, с. 88].  

З яких би причин судовий розсуд не виникав, рішення завжди повинно бути 

законним, обґрунтованим і вмотивованим. Судова дискреція буде виконувати 

позитивну роль і відповідатиме демократичним засадам судочинства, коли вона 

буде обмежена не лише законом, а й роз’ясненнями (тлумаченням) цих норм 

компетентними органами, обґрунтуванням обраного рішення суду сукупністю 

наявних у справі доказів (фактичних обставин справи), метою та цілями 

судочинства, інтересами особи, суспільства і держави, вимогами справедливості, 

обґрунтованості та всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин 

кримінального провадження, а також, безсумнівно, судовою практикою [248, 

с. 161–162]. 

Важливо відзначити, що судова система характеризується закритістю й 

недоступністю суддів як реальних і потенційних корупціонерів для самої сфери 

правосуддя через їх особливий правовий статус і недоторканність, гарантовану 

Конституцією України, однак яка була обмежена відповідними змінами до 

Основного Закону України у 2016 році. Крім того, сфера правосуддя відрізняється 

високим ступенем професійної корпоративності, що ускладнює, а іноді й 

унеможливлює притягнення окремих суддів-корупціонерів до кримінальної 

відповідальності [131, с. 38].  
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Раніше вже зверталась увага на складність розслідування судового 

хабарництва як одного з найбільш латентних злочинів, що зумовлюється тим, що 

суддя як хабароодержувач, а також хабародавець, посередники (якими можуть 

виступати інші судді, працівники суду, адвокати, представники сторін) зацікавлені 

у прихованні слідів злочину і володіють широким колом можливостей для протидії 

розслідуванню. Зокрема, судді в силу свого посадового становища, імунітету, 

наявності широкого кола знайомств у правоохоронних органах можуть отримувати 

інформацію про хід розслідування, здійснювати тиск на свідків, які часто є 

працівниками апарату суду, та ухилятися від слідства [396]. 

Варто підтримати пропозицію щодо прийняття загальної міжнародної 

академічної моделі шляхом подальшої розробки та розвитку програм у сфері 

правосуддя/кримінології в університетах у всьому світі є важливим елементом 

розвитку кримінології. Від цього буде отримано три основні соціальні вигоди: ці 

програми будуть виховувати велику кількість студентів-громадян щодо належної 

ролі представників системи правосуддя, і які згодом стануть більш 

відповідальними працівниками органів юстиції, які вимагатимуть прозорості та 

високого рівня продуктивності від чиновників усіх рівнів; освітні програми з 

правосуддя зроблять справжніми професіоналами у галузі забезпечення 

справедливості тисячі осіб, які згодом прийдуть на роботу у сферу правосуддя, або 

які продовжать займатися науковою діяльністю; працівники судової системи та 

правоохоронних органів зможуть звернутися до результатів кримінологічних 

досліджень, що допоможе їм краще виконувати свої обов’язки; дослідницький 

компонент освітніх програм із правосуддя може в довгостроковій перспективі бути 

його найбільшим активом для суспільства [30, с. 219]. 

Відтак, важливе значення для протидії корупції в судовій та правоохоронній 

сфері має зміна окремих аспектів в організації юридичної освіти в Україні, насамперед 

– у відомчих навчальних закладах, переорієнтуванні навчальних програм і планів з 

поверхневого вивчення чинного законодавства на ґрунтовне засвоєння майбутніми 

суддями та правоохоронцями фундаментальних правових принципів, усвідомлення 
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цінності прав і свобод людини, важливості демократії та верховенства права та 

нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. 

 

3.3. Корупція в освіті – недооцінена проблема сучасної кримінології 

 

Закон «Про освіту» визначає освіту як основу інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави; метою якої є всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих 

і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим 

людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору [295].  

Досягнення цих цілей залежить від усвідомлення необхідності 

переформатування деструктивних відносин, що існують у суспільстві. Позиція, 

коли більшість громадян України надають перевагу вирішенню своїх особистих 

проблем, досягати економічних вигод та значного соціального статусу тощо через 

корупцію не є прийнятною для держави та суспільства, для яких важливим є 

забезпечення верховенства права [499, с. 164].  

Очевидно, що не лише загальноосвітня робота без визначення конкретної 

мети, але й цілеспрямоване виховання нових, чесних, порядних громадян, що 

впевнено нестимуть високі правові і загальнолюдські ідеали, має стати одним з 

головних завдань Української держави. Тільки нове високоосвічене, повноцінно 

виховане молоде покоління зможе не лише позитивно вплинути на економічні 

показники якості життя людини в Україні, утвердити громадянські політичні 
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свободи, але й сформувати високу правову свідомість решти суспільства, без чого 

його інтеграція в європейське співтовариство буде вельми проблематичною. 

Тому не потребує доведення твердження, що недоліки в системі освіті 

найболючіше відображаються на довгострокових перспективах кожного народу, 

хоча й залишаються непомітними при поверхневому аналізі, і Україна тут не 

виняток. Не піддаємо сумніву і те, що знання, які отримує юний громадянин у 

школі та інших навчальних закладах, найперше впливають на формування його 

світогляду, далеко наперед визначаючи особисте ставлення до власних прав і 

обов’язків, ментально відмежовуючи уявлення про правомірну та неправомірну 

поведінку. При цьому, такі знання засвоюються не тільки через традиційні засоби 

навчального процесу, але й отримуються від інших уособлених і неуособлених 

джерел, у тому числі проявів корупції, свідком яких неприйнятно часто стає 

український учень (студент), наперед втрачаючи ще не утверджену віру в чесне, 

справедливе, демократичне суспільство [383, с. 106–111].  

Осіпян А. небезпідставно вважає, що корупція політиків, про яку йшлося 

вище, і корупція в освіті часто є взаємодоповнюючими один одного явищами. Для 

політиків є вигідним вкорінення нелегальної діяльності у вищих навчальних 

закладах. Переваги від такої діяльності виражаються не в матеріальній формі, а у 

формі академічних нагород, лояльності, поступливості та можливості 

контролю [238, с. 51]. З огляду на перспективи соціального розвитку, корупція в 

освітньому секторі може мати більш згубні наслідки, ніж продажність в політиці, 

митній службі або в інших сферах, оскільки містить елементи аморальності і 

незаконності, залучаючи до сфери свого впливу молодь [46, с. 171]. 

На переконання В. О. Навроцького квінтесенцією проблеми неякісної 

правничої освіти в Україні є корупція в усіх її проявах [217, с. 661]. 

На думку О. Олійника, генерування нової політико-управлінської еліти в 

Україні можливе, насамперед, за умови впровадження реформаційних змін в 

освітній галузі, спрямованих на досягнення найкращих світових стандартів, у 

частині виховання навчальними закладами лідерів, які володітимуть не лише 

високою професійною компетентністю на займаних посадах, але, що особливо 
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важливо, усвідомлюватимуть соціально-політичну відповідальність за свої вчинки, 

матимуть патріотичні переконання та національну самосвідомість [234]. Корупція 

в системі освіти представляє серйозну загрозу демократії та правам людини, 

рівності та соціальної справедливості, повноцінному функціонуванню освітніх 

організацій, їх економічному розвитку [25, с. 3]. Про виключну роль освіти у 

гарантуванні національної безпеки говорив переможець конкурсу педагогів Global 

Teacher Prize Ukraine у 2018 р. Паул Пшенічка, під час свого виступу у 

парламенті [310].  

Для тих, хто сумнівається в гостроті поставленої проблеми, буде достатньо 

ознайомитися з широко представленими результатами різноманітних 

соціологічних досліджень по темі. Зокрема, згідно з даними Барометра світової 

корупції, 43 % українців вважають освітню систему «надзвичайно корумпованою», 

а 33 % опитаних, задіяних в освітньому процесі, протягом року сплачували хабар. 

Зовсім не корумпованою освітню систему визнали лише 2 % респондентів [496]. У 

дослідженні Світового банку, на яке орієнтується керівництво МОН України [229], 

зазначається, що корупція, включаючи масову зневагу до стандартів академічної 

доброчесності та терпимість до порушень в академічній сфері, сприяє падінню 

якості освіти та авторитету дипломів. Попри те, що після запровадження у 

2008 році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) можливості корупції при 

вступі до вишів зменшилися, нікуди не зникли інші проблеми, зокрема, порушення 

засад академічної доброчесності. Оскільки вища освіта відіграє головну роль у 

розвитку державного та приватного секторів та є основною рушійною силою 

соціальної мобільності, цей виклик залишається великою проблемою для системи 

вищої освіти [78, с. 7]. 

Україні поки що не вдалося перетворити свій людський капітал на 

продуктивність і національне багатство. Унаслідок стрімкого розширення системи 

освіти зріс рівень освіти населення, але при цьому постраждали її якість і 

актуальність, причому брак інновацій, ізоляція та корупція призводять до 

незадоволення, дисбалансу навичок і надмірної зосередженості на наявності 

дипломів. Попри наявність високоосвіченої робочої сили в Україні на людський 
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капітал припадає лише 34 % національного багатства (тоді як середній показник по 

країнах Європи та Центральної Азії сягає 62 %), а продуктивність праці становить 

лише 22 % продуктивності праці в Європейському Союзі. Це є ознакою того, що 

внесок освіти в економіку не відповідає її потенціалові [78, с. 13]. 

Ці дані не були б такими переконливими, якби не та обставина, що корупція 

в освіті має особливо довгостроковий вплив, створюючи підґрунтя для подальшого 

укорінення корупції в суспільстві загалом, спотворюючи аксіологічну парадигму 

його існування, а також наносить непоправної шкоди, гальмуючи, зокрема, й 

економічний розвиток країни та негативно впливаючи на можливе інноваційне 

зростання з огляду на різке зниження рівня якості освіти. Освічене суспільство – це 

стратегічний ресурс держави, який робить її конкурентоспроможною на світовому 

ринку. Натомість, на думку експертів, ситуацію, що існує сьогодні в українській 

освітній галузі, можна характеризувати як кризову. Не останню роль у цьому 

відіграє корупційна складова, починаючи з навчальних закладів дошкільного типу 

і закінчуючи вищими навчальними закладами [143].  

Недаремно, ще Сократ вважав, що коріння злочинності треба шукати у 

поганому вихованні, недоліках системи освіти: людина, як він вказував, поводить 

себе погано тому, що не знає в чому її благо [160, с. 39]. Наведене класичне 

твердження, що справедливе в контексті загальної характеристики злочинності, ще 

більше підходить для спеціального застосування при оцінці природи корупції, так 

само, як і висновок Ч. Беккаріа, який до основних засобів боротьби зі злочинністю 

зараховував, окрім іншого, виховання в людях поваги до закону замість страху 

перед владою, надаючи особливе значення просвітництву і вихованню, вказуючи, 

що найбільш вірним, хоча і найбільш важким засобом запобігання злочинності є 

удосконалююче виховання [159, с. 45].  

По суті, першим публічним засобом соціалізації людини і є система закладів 

освіти, хоча в Україні виконує вона вказану місію недостатньо успішно. В Україні, 

де відповідно до Конституції, повна загальна середня освіта є обов’язковою, 

практично кожен громадянин проходить через цю систему, рано чи пізно 

стикаючись з її корупційними недоліками. І якщо на дошкільному етапі чи в 
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молодших класах вони хоча б не зачіпають свідомості дитини, то старші учні та 

студенти навчальних закладів уже цілком здатні усвідомити стан речей та реально 

оцінюють сутність і значення дій недобросовісних представників академічної 

адміністрації, вчительсько-викладацького складу. Водночас, не завжди маючи 

можливість протистояти нав’язуваним стереотипам, молодь, що навчається, 

сприймає пропоновану їй модель поведінки як ефективний та такий, що цілком 

відповідає суспільним нормам, засіб досягнення цілей. Батьки, керуючись, на їхню 

думку, добрими намірами, в свою чергу, своїми ж діями, спрямованими на 

«створення сприятливих умов навчання дітям» тільки підсилюють таке 

переконання. Відповідно, подвійна мораль, якої непрямо навчають у такий спосіб 

людину, що перебуває у стані свого психологічного становлення, стає, у багатьох 

випадках, основою її спотвореного світогляду на все подальше життя. 

Отже, згадана вище негативна соціалізація, починається уже зі школи та не 

отримуючи вчасної відсічі глибоко укорінюється в свідомості та підсвідомості 

дитини. Водночас належна увага держави до протидії корупції на цьому етапі 

системи виховання практично не приділяється, хоча якраз тут боротися з нею, з 

урахуванням певних особливостей, було б найпростіше, і проблема могла б бути 

вирішена ще в «зародку», не чекаючи на пізніших етапів. Це відіграло б 

надзвичайно важливу роль у всьому антикорупційному процесі в Україні, який 

попри масовість заходів не можна визнати ефективним та результативним. 

Очевидно, що належна увага до запобігання корупції в школі сприяла б і 

зменшенню цього явища на рівні вищої освіти, в університетах [395, с. 229].  

Відтак, очевидно, що більш активну позицію в справі запобігання корупції в 

освіті має зайняти НАЗК, як основна інституція антикорупційної превенції в 

Україні. Звичайно, всесторонньо запобігати корупції в освіті, у тому числі на 

університетському рівні, значно складніше, ніж прямолінійно боротися з її 

наслідками, очевидними проявами, що теж, безперечно, потрібно робити, але з 

усвідомленням меж цього методу. Запобігання ж корупції через виявлення та 

усунення її причин, справді, є набагато ефективнішим, хоча й потребує набагато 

серйознішої роботи, значно більших інтелектуальних та організаційних ресурсів. 
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При цьому посилання на відсутність таких ресурсів як пояснення відсутності 

відповідної роботи є неприйнятними, оскільки перші, безумовно, є в наявності, а 

другі – можна і треба обов’язково знайти. Адже корупція в освіті є однією з причин 

високого рівня корупції в Україні – загалом як комплексного 

загальнонаціонального суспільно-правового явища.  

Безумовно, противники такої тези можуть запропонувати протилежну логіку, 

що корупція в освіті є не однією з причин, а лише наслідком загальносоціальної 

несприятливої ситуації, з чим можна погодитись тільки частково (зокрема у тому, 

що це взаємопов’язані явища). Але позиція прибічників такого підходу не враховує 

всю комплексність корупції, що характеризується різними критеріями, зрізами та 

проявами, з різним ступенем складності та укоріненості, кожен з яких зумовлений 

своєрідними факторами, має свій ступінь поширеності, неоднаково проявляється і 

впливає один на одного та на суспільне життя загалом, потребує окремої 

методології теоретичного дослідження і практичної роботи у сфері її протидії. 

Тому потрібно виходити з того, що ефективна протидія корупції можлива тільки 

шляхом з’ясування усіх прихованих першопричин кожної очевидної проблеми, які 

проявляються у різних формах, але мають спільне походження. 

Причини виникнення корупції у сфері освіти на серйозному рівні аналізують 

не так часто, як цього потребує складність ситуації. При цьому перелік таких причин 

зазвичай наводиться однаковий і умовно об’єднується у три групи: 1) об’єктивні 

причини, до яких належать низький рівень заробітної плати освітян, обмежена 

кількість місць на бюджетну форму навчання насамперед за престижними 

спеціальностями або в рейтингових вищих навчальних закладах, недосконалість 

законодавства, спрямованого на запобігання та протидію корупції; 2) суб’єктивні 

причини, а саме: розчарування й апатія з боку викладачів до навчального процесу, 

який є ускладненим відповідно до вимог Болонської системи і не приносить 

достатніх матеріальних винагород; відсутність пошани до викладацької роботи з 

боку студентів; замовчування студентами випадків давання і вимагання грошової чи 

іншої матеріальної винагороди; 3) об’єктивно-суб’єктивні причини, зокрема: 
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відпрацьовування особою витрат у зв’язку із влаштуванням на викладацьку роботу, 

недостатні правові та соціальні гарантії захисту освітян [15].  

Світовий банк називає свої чотири причини процвітання корупції, які 

застосовні до сфери освіти: 1) наявність можливостей; 2) невисокі шанси бути 

спійманим через брак прозорості та неефективну роботу правоохоронних органів; 

3) низька мотивація для наділених владою осіб через низькі зарплати та непевність 

у завтрашньому дні; 4) загальна культура чи обставини, які змушують вдаватися до 

протиправних дій [344].  

Низька заробітна плата та недостатнє матеріальне забезпечення викладачів, 

замовчування учасниками освітнього процесу фактів надання/отримання 

неправомірної вигоди, а також низька ймовірність бути викритим та притягнутим 

до відповідальності – ось три основні чинники (61 %, 52 % та 36 %), які, на думку 

опитаних громадян, впливають на рівень корупції в освіті (див.: Додаток Д, п. 8). 

Загалом, погоджуючись з частиною наведених висновків, необхідно 

розглянути їх та деякі інші проблеми аналізованої сфери детальніше, з урахуванням 

національних особливостей, назвавши основні причини корупції в освіті, однією з 

яких, справді, найчастіше, і небезпідставно, називають недостатнє матеріальне 

забезпечення працівників освіти та навчальних закладів.  

Більшість учителів та директорів не задоволені своїм статусом у суспільстві 

(82 % та 59 % відповідно), а ще більше – рівнем соціального забезпечення (93 % та 

94 % відповідно). Приблизно стільки ж опитаних вчителів та директорів не 

задоволені рівнем своєї заробітної платні – 89 % [431].  

Це спонукає значну частину молодого покоління та їхніх батьків не 

розцінювати випадки надання освітянам (отримання ними) неправомірної вигоди 

як прояви корупції, а як цілком поширені та звичні явища в українському 

суспільстві – допомогою школі (фінансування яких здебільшого є недостатнім) або 

знаком вдячності вчителям. Відтак, природно, що подібно до медичної галузі, 

більшість батьків розглядають підвищення зарплати вчителям (54,2 %) та 

збільшення фінансування сфери освіти (48,4 %) як дієві механізми подолання 

корупції в загальноосвітніх школах [350].  
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Зрозуміло, що цю позицію поділяють і представники наукового та фахового 

(експертного) середовища. На думку І. Совсун, загальна культура толерування 

корупції так міцно укорінилася в університетському житті, що проблемами 

недофінансування її пояснити вже не можна. Але, на її думку, без підвищення 

зарплат в освіті будь-які спроби подолати хабарництво приречені на поразку. Це не 

може бути єдиним механізмом, проте є мінімальною вимогою [344].  

Звернемо увагу і на певну невиразність меж корупційних правопорушень у 

сфері освіти. Досить часто вчинення чи невчинення певних дій учителя (викладача) 

з використанням становища, яке він займає у відповідному навчальному закладі, 

відбувається не за конкретно визначену неправомірну вигоду та навіть не за її чітко 

виголошену обіцянку, а на основі досить абстрактного сподівання особи на 

отримання певної користі за вчинення таких дій у майбутньому. Фактично, йдеться 

про один з найбільш прихованих, «замаскованих», але й один з найнебезпечніших 

видів корупції, де практично неможливо піймати правопорушника «на гарячому» 

та, відповідно, довести наявність в його діях складу правопорушення і притягти 

винного до юридичної відповідальності.  

Такі вчинки притаманні не лише сфері освіти, але тут вони вкорінилися та 

реалізуються у свій особливий спосіб. При цьому організація роботи за принципом 

«послуга за послугу» набуває нерідко систематичного характеру, де вже ніхто не 

веде обліку таких «послуг», а визначити в грошовому чи іншому конкретно 

визначеному еквіваленті розмір неправомірної вимоги, точний момент та спосіб її 

отримання, практично неможливо. З огляду на це, такий метод корупції дає змогу 

правопорушникам додатково знаходити переконливі аргументи для 

самовиправдання (крім низької зарплати та ін.), нашаровуючи на неочевидну 

неправомірність своїх діянь цілі пласти сумнівних, з погляду чистої моралі, 

доводів, але які, після відповідного ментального опрацювання, здаються їм цілком 

резонними. 

Отже, відповідна антикорупційна робота у сфері освіти потребує активізації. 

Широкий суспільний загал, який вимагає негайних, гучних викриттів, замість 

кропіткої праці на результат, знаходить відгук в особі антикорупційних державних 
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органів, які не мотивовані працювати над недостатньо резонансними справами. 

Їхня зосередженість на «відловлюванні» окремих корупціонерів з подальшим 

медійним супроводом, нехай і безрезультатних, але ефектних спроб притягнення їх 

до відповідальності, різко дисонує з відсутністю системної праці проти корупції як 

явища, що не завжди потребує публічності. Як наслідок, саме боротьба з 

корупціонерами, а не з корупцією є характерною ознакою сучасного етапу 

антикорупційної активності. При цьому, в поле зору правоохоронних органів 

зазначені індивіди потрапляють не в порядку системного підходу, а, в кращому 

випадку, на основі випадкової вибірковості, а в гіршому – через «замовлення чи 

вказівки згори». Крім того, незважаючи на наявність великої кількості новітніх 

наукових досліджень, висновків практикуючих громадських, у тому числі 

міжнародних організацій, в Україні превалювання застарілих репресивних методів 

протидії корупції над превентивними заходами є непропорційно асиметричним.  

Аналізуючи вищевикладене, треба визнати, що діяльність новостворених в 

Україні антикорупційних органів, які спеціалізуються на корупції «вищого рівня», 

матиме сенс лише за умови одночасної роботи інших суб’єктів протидії корупції в 

інших сферах, у тому числі в освітній галузі. Протидія корупції в освіті має стати 

одним з основних предметів роботи усіх компетентних органів державної влади, 

особливим об’єктом уваги спеціалізованих антикорупційних органів. Основну ж 

організаційно-правову ініціативу в цій частині має взяти на себе Національне 

агентство з питань запобігання корупції та сама система освіти. 

Це, звичайно, не означає, що протидія згаданим вище видам корупції у сфері 

політики чи судової або правоохоронної діяльності має вестися менш інтенсивно. 

Йдеться лише про крайню необхідність зміщення фокусу концентрації державної 

уваги з наслідків на причини корупції, з тактичних на стратегічні заходи, зі 

злободенних проблем сучасності на глобальну перспективу демократизації 

України, її звільнення від тягарів безуспішного минулого, одним з яких є корупція. 

Звісно, не можна сказати, що останнім часом не відбулося жодних зрушень у 

цьому напрямі. Зокрема, успішною реформою, яка справді зменшила рівень 

корупції в освіті, можна вважати запровадження зовнішнього незалежного 
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оцінювання (ЗНО), запровадження в низці вишів електронного прийому іспитів, 

результати яких, не пов’язані з суб’єктивною оцінкою викладача. Проте це лише 

незначні елементи значно глобальнішого і тривалішого процесу, необхідного для 

відчутної мінімізації корупційних практик. Тому здійснені і здійснювані реформи 

в освіті як наслідки самоочевидних нагальних потреб суспільства, є схвальними, 

але, як уже зазначено, – недостатніми. Проблема є значно глибшою і вирішити її 

запровадженням окремих інновацій, не заглиблюючись у причини, які зумовили 

її – неможливо. 

Міжнародна організація «Transparency International» у своєму «Звіті про 

рівень світової корупції у галузі освіти» доводить, що активізація боротьби проти 

корупції в освіті є важливою не лише для відповідності освітньому цензу чи 

повноцінному розвитку дітей, але й для виховання нового покоління, яке зможе 

сказати «ні» корупції. Цей документ вимагає від урядів, міжнародних організацій, 

приватних підприємств та громадянського суспільства забезпечити належне 

врядування в освітній політиці в усьому світі [496].  

Хайнеман С. дає характеристику системи освіти, вільної від корупції. Її 

основними ознаками є: 1) рівність доступу до отримання освіти; 2) чесність при 

розподілі навчальних програм і матеріалів; 3) чесність і прозорість критеріїв 

вибору вищої освіти; 4) чесність при проведенні акредитації, в якій всі навчальні 

заклади оцінюються за системою стандартів, відкритих для суспільного 

обговорення; 5) чесність при отриманні освітніх послуг і товарів; 6) підтримання 

системи професійних стандартів тими, хто очолює установи, які здійснюють 

освітню діяльність, незалежно від форм власності установи: приватної або 

державної [412, с. 29–37].  

Повністю підтримаємо такий заклик – на зміну існуючому вихованню має 

прийти не просто освіта без корупції, а освіта антикорупції. Ця модель, що поки не 

надто відома українському суспільству та фаховому середовищу є неминучою 

альтернативою пасивному, відстороненому підходу навчальних установ до 

реального життя.  
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Отже, не тільки загальна діяльність без конкретних цілей, але цілеспрямована 

освіта нових, чесних, порядних громадян, які впевнено буде нести високі правові 

та людські ідеали, повинен стати одним із головних завдань України. Тільки нові 

високо і повністю освічене молоде покоління зможе мати позитивний вплив на 

економічні показники якості життя в Україні встановлюють громадянські 

політичні свободи, а також форму високий законний менталітет решти суспільства, 

без якого його інтеграція до європейської спільноти не відбудеться. 

Тому небезпідставно відзначається пріоритетність правової антикорупційної 

освіти у формуванні антикорупційної свідомості, зокрема, і її важливість в 

антикорупційній діяльності, що загалом зумовлено двома основними моментами: 

1) така освіта, особливо спрямована на підростаюче покоління та молодь, закладає 

основи правомірної поведінки громадян, а, отже, формує негативне психологічне 

ставлення до корупції; 2) антикорупційні знання забезпечують створення 

передумов для дієвої протидії корупції із залученням до цього процесу широких 

верств населення. Правова антикорупційна освіта, яка полягає у здійсненні 

комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, 

спрямованих на формування високої антикорупційної правосвідомості, має бути 

всеохоплюючою і диференційованою залежно від категорій, на яку вона 

спрямовується. Об’єктом спрямування цієї освіти мають бути, насамперед: 

учнівська та студентська молодь [190, с. 264].  

Антикорупційний ефект від діяльності закладів освіти настає (може 

наставати) в результаті активного запровадження програм антикорупційної освіти 

(у тому числі через викладання відповідних навчальних курсів і дисциплін) та 

мінімізації корупції у самих навчальних закладах. 

 

3.4. Корупція в приватному секторі як новітній об’єкт кримінологічних 

досліджень 

 

Традиційно корупція розглядається як зловживання публічною владою в 

корисливих цілях. Відтак, на перший погляд досить незвичною виглядає сама 
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постановка питання про корупцію у приватному секторі. Проте таке бачення не 

враховує новітність і динамічну специфіку проблематики [382, с. 216–221]. 

Корупція в публічному секторі управління та корупція в приватному секторі 

характеризуються суттєвими відмінностями, які в підсумку виражаються в 

спричиненні різних за рівнем небезпеки наслідків (корупція в публічному секторі 

управління є значно небезпечнішою). Головною відмінністю між ними є те, що 

лише посягання з боку публічних службовців призводять до послаблення 

державної влади, влади місцевого самоврядування або встановленого 

законодавством порядку здійснення інших публічних функцій у юридичних особах 

публічного права [202, с. 16]. Саме тому ризики «приватної корупції» часто 

недооцінюються. Але той факт, що остання несе непрямі загрози для суспільства, 

які, до того ж, настають лише в довгостроковій перспективі, не дозволяє ігнорувати 

існування такого виду корупції та зумовлює потребу у виробленні системних 

заходів протидії їй. 

З моменту набуття Україною незалежності відносини між державою та 

приватним сектором поступово змінювались від регульованого державою ринку до 

політики співрегулювання та дерегуляції. У таких умовах, зазначає В. Хусман, є 

важливим з’ясувати те, наскільки корупція є потрібною (необхідною) для захисту 

інтересів приватних компаній і чи не криється небезпека у зміні правових відносин 

між органами державної влади та приватним сектором; зокрема через лобіювання, 

використання «знайомств» тощо [464, с. 143–144]. 

Відповідно ратифікація Україною низки міжнародно-правових угод щодо 

протидії корупції створила необхідні передумови для закріплення у вітчизняному 

законодавстві нормативних приписів щодо корупції і в приватній сфері. Зокрема, з 

01 липня 2011 р. передбачено кримінальну відповідальність за корупційні злочини 

у приватній сфері. Паралельно зі зміною назви розділу ХVІІ Особливої частини 

КК [278] («Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг») КК було доповнено новими статтями: 

«Зловживання повноваженнями» (3641), «Перевищення повноважень» (3651 – 

виключена з КК на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014 р.), «Зловживання 
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повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (3652), «Незаконне 

збагачення» (3682 – визнано такою, що не відповідає Конституції України (є 

неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2019 від 

26.02.2019 р.), «Комерційний підкуп» (3683), «Підкуп особи, яка надає публічні 

послуги» (3684).  

Хоча такого роду законодавчі новели не призвели до особливих успіхів у 

протидії «приватній корупції», вони все ж таки щонайменше заклали нормативні 

основи для розуміння специфіки та суспільної небезпечності такого виду корупції. 

Очевидним є те, що корупція в приватній сфері: перешкоджає розвитку та 

утвердженню в Україні ринкової економіки; збільшує тіньову грошову масу; 

зменшує прибуток та, відповідно, збільшує витрати приватних компаній, а відтак – 

зменшує надходження до державного бюджету у вигляді податків та інших 

обов’язкових платежів. Водночас суспільна небезпечність такої корупції є ще не 

достатньо усвідомленою і врахованою у загальнодержавній системі 

антикорупційної діяльності.  

Поширеність корупційних практик у ділових стосунках у приватній сфері 

вказує на недостатнє політичне та суспільне розуміння важливості ведення 

прозорого та доброчесного бізнесу в Україні, а також наявність взаємозв’язку та 

взаємообумовленості корупції в приватному та публічному секторах. Сприяє цьому 

й та обставина, що предметно питання існування приватної корупції як в Україні, 

так і закордоном, а також вироблення ефективних засобів протидії їй, почали 

вирішуватися лише віднедавна [382, с. 216–221].  

Працівники правоохоронних органів вважають, що намагання учасників 

правовідносин у приватному секторі більш ефективно вирішувати свої проблеми 

та ділові питання (у тому числі з використанням корупційних практик) є основним 

чинником, що визначають рівень корупції у цій сфері (див.: Додаток Е, п. 14). 

Причин неврахування загроз «приватної корупції» чимало, деякі з них можна 

віднайти в спотворенні окремих лібертаріанських теорій, яке взагалі веде до 

протилежних висновків. Досліджуючи корупцію крізь призму відношення держави 

та суспільства, ці «лібертаріанці» пояснюють її існування як «намагання приватних 
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структур більш ефективно вирішувати свої ділові питання як у відносинах із 

приватними партнерами, так і з органами державної влади. Оскільки держава 

подекуди перебільшує свій регуляторний вплив на всі процеси, що відбуваються в 

суспільстві (економічні, політичні тощо), а відтак сповільнює його розвиток та 

спотворює конкурентне середовище. Відтак, бізнес змушений використовувати не 

завжди законні методи з метою відновлення законів «вільного ринку» [488].  

Відповідно, з одного боку підприємці розуміють необхідність змін з метою 

подолання корупції у приватному секторі, вважають запропоновані законодавчі 

заходи дієвими, а з іншого – має місце високий рівень толерантності до корупції, її 

функціонального значення для бізнесу. У зв’язку з цим, основними ризиками для 

впровадження антикорупційних заходів у приватному секторі є ставлення 

підприємців до корупції і впевненість у тому, що такі заходи позитивно впливають 

на розвиток їхнього бізнесу – дозволяють виживати у важкій конкурентній 

боротьбі [144, с. 33].  

Тому результативність протидії корупції значною мірою залежить від зусиль 

представників самого приватного сектору, направлених зокрема на реформування 

законодавства. Варто підтримати думку про те, що представники бізнесу і 

громадяни мають активно долучатися до розробки пропозицій щодо внесення змін 

до нормативних актів та їх лобіювання в органах державної влади. Це дозволить 

оптимізувати законодавство у різноманітних сферах і забезпечити встановлення 

прозорих правових стандартів, які унеможливлять корупцію [32, с. 197].  

Зокрема, в аналітичному дослідженні Національного агентства із запобігання 

корупції зазначено, що значна частина приватного сектору фактично не вважає 

корупційною поведінкою «відкати», які є класичним проявом корупції в 

приватному секторі – особа одержує власний зиск, використовуючи своє службове 

становище і завдаючи шкоди підприємству або організації, в якій працює: 

матеріальної – завищення цін на товари і послуги та репутації – закупівля 

недоброякісних, зіпсованих, прострочених товарів тощо [144, с. 25]. 

Так званий «відкат» не є винаходом українських «корупційних підприємців», 

а поширеною практикою у багатьох (якщо не в більшості) державах світу. Окрім 



237 

  

«відкатів» найбільш поширеними формами корупції у приватному секторі є 

хабарництво: при працевлаштуванні; при торгівлі комерційною інформацією про 

конкурентів; спрямоване на порушення норм антимонопольного (конкурентного) 

законодавства (змови щодо утримання цін на певному рівні); спрямоване на 

купівлю інформації щодо тендерних пропозицій. Серед нелегальних практик, які 

створюють умови для корупції найбільш поширеними є виплати зарплати «в 

конвертах», ведення подвійної бухгалтерії, використання послуг «мінімізаторів 

податків» – фіктивних фірм [144, с. 17]. 

Відповідно бізнес не повною мірою усвідомлює реальні негативні наслідки 

толерантного відношення до корупції в своєму середовищі, а також того факту, що 

мінімізація публічної корупції (що на думку самого ж бізнесу є негативним 

явищем) неможлива без активної протидії їй у приватному секторі. Як і його 

публічний аналог, корупція в приватному секторі зачіпає безліч публічних та 

приватних інтересів, і цю шкоду можна розділити на дві загальні категорії: 

порушення договірних обов’язків та нечесна конкуренція [447, с. 674], але не 

обмежуючись ними. Небажання бізнесу активно боротись із корупцією у своїх 

лавах зумовлено й недосконалістю вітчизняного законодавства та мінливістю 

політичних рішень, що призводить до значної нестабільності в економічному 

секторі держави. 

Крім того, підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, поступова 

інтеграція України в європейський та світовий економічний простір, відкриває нові 

можливості щодо розширення ділових зв’язків, а це у свою чергу ставить перед 

вітчизняними компаніями, окрім іншого, вимоги щодо суворої відповідності 

умовам доброчесності та прозорості у справах ведення бізнесу та ставлення до 

корупції.  

Міжнародно-правове регулювання. Найважливішу роль у справі юридизації 

протидії корупції в приватному секторі відіграла ратифікація Україною двох 

міжнародно-правових документів – Кримінальної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією (1999 р.) [155] та Конвенції ООН проти корупції 

(2003 р.) [133]. Приміром, ст. 7 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з 
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корупцією передбачає вжиття сторонами, які підписали цей акт, таких законодавчих 

та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму 

національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне надання під час 

здійснення підприємницької діяльності обіцянки, пропонування чи дачі прямо чи 

опосередковано будь-якої неправомірної переваги будь-яким особам, які обіймають 

керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, для 

них особисто чи для інших осіб, з метою заохочення їх до виконання чи невиконання 

наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків. 

Корупції в приватному секторі приділено значну увагу в Конвенції ООН 

проти корупції. Підхід до її розмежування від корупції у публічній сфері полягає в 

тому, що остання пов’язана з реалізацією саме публічних функцій (у зв’язку із 

зайняттям посад у законодавчому, виконавчому, адміністративному чи судовому 

органі або здійсненням державних функцій чи наданням державних послуг), а 

«приватна корупція» можлива виключно у сфері підприємницької діяльності 

(економічної, фінансової чи комерційної діяльності) [202, с. 165].  

У науковій літературі зазначено, що положення Конвенції вбачають 

необхідність виокремлення кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення в приватній сфері, виходячи з такого: 1) існування тісних зв’язків 

між приватним і публічним сектором, наявність взаємного впливу один на одного, і 

відповідно впливу корупції в приватному секторі на поширеність корупції в 

публічному секторі; 2) усвідомлення того, що навіть за відсутності шкоди 

конкретній особі в результаті корупційного правопорушення в приватному секторі, 

сам факт його вчинення шкодить суспільству в цілому; 3) розуміння того, що 

корупція в приватному секторі підриває такі цінності ведення приватного бізнесу як 

довіра, упевненість в доброчесності контрагентів (суб’єктів) господарської 

діяльності; 4) надання публічних послуг хоча і здійснюється приватними особами, 

але самі по собі послуги носять публічний характер, тобто породжують наслідки 

правового характеру; 5) в приватному секторі сконцентровані суттєві фінансові 

ресурси та повноваження, необхідні для забезпечення життєдіяльності 

суспільства [268, с. 94]. 
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Стаття 39 Конвенції ООН проти корупції, регламентуючи питання 

співробітництва між національними органами та приватним сектором, передбачає 

вжиття державою таких заходів, які можуть бути необхідними для заохочення, 

відповідно до її внутрішнього права, співробітництва між національними слідчими 

органами й органами прокуратури та організаціями приватного сектора, зокрема 

фінансовими установами, з питань вчинення злочинів, визначених цією 

Конвенцією. Також, держава розглядає питання про те, щоб заохочувати своїх 

громадян та інших осіб, які зазвичай проживають на її території, повідомляти 

національним слідчим органам й органам прокуратури про вчинення будь-якого 

злочину, визначеного цією Конвенцією (про що мова детальніше піде в наступних 

підрозділах). 

Практичні засоби протидії «приватній корупції». У спеціальній літературі 

зазначено, що незважаючи на декларативне закріплення в міжнародних 

документах, насправді протидія корупції в приватних структурах не отримує 

необхідної уваги серед міжнародних органів, а транснаціональні регуляторні та 

правозастосовні заходи у цій сфері є рідкісними. Однак поступово зростає 

міжнародний рух протидії корупції в приватній сфері шляхом криміналізації 

протиправних діянь в національному законодавстві держав. Рух зумовлений в 

основному ініціативами ООН, Ради Європи, Міжнародної торгової палати (ICC) та 

іншими міжнародними організаціями, які мають на меті сприяти та зміцнювати 

заходи щодо запобігання та боротьби з корупцією (у всіх її формах) більш 

результативно та ефективно [447, с. 687].  

Треба також розуміти, що приведення національного антикорупційного 

законодавства у приватній сфері до визначених міжнародних стандартів справа 

складна. Це пов’язано із багатьма чинниками, серед яких – фактичне посилення 

корупції в приватній сфері лише на початку ХХІ ст. та відсутність досвіду боротьби 

з нею. Навіть прогресивна Швейцарія, яка запровадила загальні антикорупційні 

приписи про корупційну поведінку в приватному секторі у своєму національному 

законодавстві ще у 2006 році, не змогла якісно реалізувати їх на практиці. 

Зважаючи на це, швейцарська влада у 2016 році змінила свій підхід, 
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запропонувавши більш конкретні та суворі норми про покарання за хабарництво 

(активне та пасивне) у приватному секторі, які було включено до Кримінального 

Кодексу Швейцарії (ст. 322) [543]. Це надало правоохоронним органам додаткові 

можливості для належного реагування на випадки корупційної поведінки у 

приватній сфері.  

В Україні процедури запобігання корупції у приватному секторі вперше 

запроваджені Законом «Про запобігання корупції» у 2014 році, у якому на основі 

міжнародних стандартів було визначено базові поняття і принципи превенції 

корупційних діянь у недержавній сфері [3, с. 237]. Саме цим законом передбачено 

складові системи запобігання корупції у приватному секторі, зокрема: юридичні 

особи забезпечують розробку та реалізують антикорупційні заходи; посадові особи 

або засновники юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних 

ризиків і здійснюють відповідні антикорупційні заходи; юридичними особами 

може розроблятися антикорупційна програма (комплекс правил, стандартів і 

процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної 

особи); керівник юридичної особи, де затверджена антикорупційна програма, 

визначає серед співробітників Уповноважену особу з антикорупційних питань, яка 

відповідає за реалізацію цієї програми [3, с. 237–238].  

Модель, яку обрала Україна, ґрунтується на усіченій «ідентифікаційній 

теорії» – юридична особа несе відповідальність за дії уповноважених юридичною 

особою фізичних осіб. При цьому врегульовано питання відповідальності за 

відсутність належного контролю з боку уповноважених осіб юридичної особи, що 

призвело до вчинення корупційного правопорушення (частина друга статті 18 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією) [44, с. 8].  

Міжнародним співтовариством напрацьовані конкретні засоби протидії 

корупції саме у приватній сфері. До таких варто віднести і згадані вище 

«комплаєнс-системи» та запровадження антикорупційних стандартів. Наприклад, 

Міжнародною організацією за стандартизацію (ISO) було розроблено 

антикорупційну систему управління (менеджменту) 37001 [466]. Ця система 

призначена для того, щоб допомогти організаціям запровадити антикорупційну 
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систему управління або посилити антикорупційний контроль. Це вимагає 

здійснення низки заходів, таких як: прийняття політики боротьби з хабарництвом, 

призначення особи для нагляду за дотриманням цієї політики, перевірки та 

підготовки працівників, проведення оцінки ризиків у проектах та бізнес-партнерах, 

здійснення фінансового і комерційного контролю та запровадження процедур 

звітування і розслідування [466].  

Відповідно до ст. 62 Закону «Про запобігання корупції» антикорупційною 

програмою юридичної особи є низка правил, стандартів і процедур щодо 

виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками 

юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у 

постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи. Положення 

щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються до 

трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також 

можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.  

Типова антикорупційна програма юридичної особи затверджена Рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції [368]. У преамбулі 

Програми зазначено, що цією Антикорупційною програмою юридична особа 

проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у 

своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються 

принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть 

всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії 

корупції і пов’язаним з нею діям (практикам). 

Крім того, варто пригадати, що антикорупційні заходи в приватному секторі 

були передбачені і Засадами державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційній стратегії) на 2014–2017 роки [285]. Тут серед причин корупції в 

приватному секторі вказувалося: фактичне зрощення бізнесу та влади, що 

призводить до використання політичного впливу для ведення бізнесу, незаконного 

лобіювання ухвалення законів та інших нормативно-правових актів тощо; умови 
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ведення бізнесу створюють підґрунтя для існування корупційної практики 

(нестабільне та недосконале законодавство, незаконне лобіювання певних бізнес-

інтересів, ускладнені процедури регулювання підприємницької діяльності, 

корумповані контролюючі органи та судова система). Постановленою метою 

Стратегії було усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування 

сприятливого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та 

нетолерантного ставлення бізнесу до корупції [285]. 

Однак потрібно звернути увагу на кількість та якість пропонованих дій з 

метою реалізації поставлених цілей Антикорупційної програми в Державній 

програмі щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженій постановою КМ від 

29 квітня 2015 р. [68]. Згідно із вказаною програмою, заходів запобігання корупції 

у приватному секторі всього лише п’ять, більшість із яких не відображають 

глибокого розуміння проблеми корупції в цій сфері та її системного впливу на 

публічну корупцію, а відтак потенційно не спроможні ефективно протидіяти їй. 

З огляду на це сподівання покладають на Раду бізнес-омбудсмена, створеній 

на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української 

антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р., укладеним між КМ, 

Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного 

співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, 

Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-

промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і 

підприємців [195].  

Одним з головних завдань Ради бізнес-омбудсмена є забезпечення прозорості 

діяльності органів державної влади, сприяння зниженню рівня корупції та 

запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці стосовно суб’єктів 

підприємництва в Україні [258]. Варто відзначити, що останнім часом, 

підвищилась активність Ради бізнес-омбудсмена щодо налагодження 

взаємовідносин із органами державної влади. Зокрема, 12 листопада 2019 р. 

підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-
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омбудсмена та Генеральною прокуратурою України. Завдання меморандуму – 

запобігати недобросовісній поведінці держорганів, працювати над вирішенням 

системних проблем бізнесу та оформити постійну співпрацю на рівні експертних 

груп. 06 листопада 2019 р. підписано Меморандум про партнерство та 

співробітництво із Державною митною службою. Завдання меморандуму – 

продовжити співпрацю на рівні експертних груп, імплементації системних 

рекомендацій та впровадження реформи митних органів [346]. 

Очевидно, що саме Раду бізнес-омбудсмана варто використати, щоби в 

сучасних умовах на незалежних засадах допомогти бізнесу зрозуміти важливість 

протистояння корупції в своїх лавах з метою формування ділової політики, яка 

відповідає міжнародним стандартам доброчесності та прозорості. Інакше кажучи, 

Рада мала б стати своєрідним «НАЗК у приватній сфері». Одним із важливих 

елементів ефективної протидії корупції в приватному секторі є дотримання 

верховенства права, передбачуваності та стабільності законодавства, що дає 

можливість запроваджувати стабільні управлінські практики. Для цього 

застосування комплаєнс-систем та міжнародних стандартів внутрішнього 

управління компаніями потребують свого більш активного та широкого 

запровадження в Україні [375, с. 522–525]. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Політична корупція, в основі якої лежить протиправне набуття та/чи 

утримання влади або розширення владного впливу, є основною противагою 

демократії в Україні – її зростання пропорційно знижує рівень демократичності 

держави та уможливлює масштабне зловживання владою та її узурпацію. 

Основним (фундаментальним) засобом для протидії політичній корупції в Україні 

є формування (виникнення) політичної антикорупційної волі на найвищому рівні 

державного управління.  

2. Політична корупція можлива тоді, коли існують сприятливі умови для 

використання особами, які наділені політичною владою, службових повноважень у 
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своїх приватних інтересах. Іншими словами, коли для таких осіб можливе 

протиправне поєднання загальносуспільного з приватним. Вітчизняна політична 

еліта досі значною мірою залишається носієм світогляду, для якого корупція є 

нормою повсякдення. Для державних діячів з корупційним світоглядом не є 

очевидним, що демократична держава і корупція – це несумісні поняття, а 

мінімізація корупції є обов’язковою умовою для побудови демократичного 

суспільства. 

3. Наразі потребує свого розвитку, удосконалення та нарощення активна 

просвітницька діяльність щодо зміни суспільного ставлення до завдань, вимог та 

винагород для посадових осіб публічних органів влади. Схильність значної частини 

громадян України заперечувати права державних чиновників на приватний інтерес 

– є контрпродуктивним та корупціогенним фактором, що провокує зростання 

політичної корупції більше, ніж прямі пропозиції неправомірної вигоди. Водночас 

чітке та обґрунтоване розмежування наявних приватних потреб і публічних 

інтересів, має стати першочерговим завданням у справі формування національної 

державної служби нового зразка, базовим компонентом світогляду кожного 

державного службовця. 

4. Одним із найнебезпечніших проявів політичної корупції в Україні є 

законотворча діяльність, спрямована на створення нормативних передумов для 

«розквіту» корупції. Це призводить до ситуацій, коли, по-перше, створюється 

нормативна основа для корупційних проявів, по-друге, по суті, корупційні діяння 

стають законними, по-третє, спроби протидії таким діянням формально можуть 

визнаватися антизаконними. Запобігти такій ситуації, окрім прямих політичних 

засобів, можна тільки шляхом поступового і системного запровадження в Україні 

стандартів верховенства права, принципів європейської демократії. 

5. Корупція в судовій та правоохоронній системах України характеризується 

злісним нехтуванням фундаментальними правовими принципами, запереченням 

правової природи судів та правоохоронних органів і постійно призводить до 

невиконання державою свого головного обов’язку – утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина. 
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Корупційні діяння в правоохоронній та судовій системі поділяють на ті, що: 

а) вчиняються спеціальними суб’єктами в межах здійснення їх загальної 

компетенції (нерідко саме вони є організаторами стійких корупційних схем); 

б) вчиняються ними під час розслідування (документування) або розгляду справ 

про корупційні діяння («корупція в справах про корупцію»). 

6. Суттєвим чинником, що сприяє корупції у судовій та правоохоронній 

системах, є їхня нестабільність, яка зумовлена перманентним непродуманим 

«реформуванням» цих систем. Першочергові антикорупційні заходи превентивного 

характеру в сфері судової та правоохоронної діяльності мають полягати у: правовій 

стабілізації цих систем; гарантуванні належного матеріально-технічного забезпечення 

судів та правоохоронних органів; збереженні, а в окремих випадках – підвищенні рівня 

заробітної плати (грошового утримання) працівників судових та правоохоронних 

органів; забезпеченні якісного добору кандидатів на зайняття посад у судах та 

правоохоронних органах; усуненні надмірної дискреційності повноважень суддів та 

працівників правоохоронних органів; забезпеченні функціонування прозорого та 

ефективного юридичного механізму оскарження і перегляду їхніх рішень. 

7. Система вітчизняної освіти є одним з найбільш відчутних корупціогенних 

факторів в Україні, що непрямо впливає на деструктивне формування особистості 

значної частини майбутніх правопорушників, виконуючи, таким чином, 

протилежну своїй первинній природі функцію. Корупція в освіті призводить до двох 

видів наслідків: безпосереднього (несправедливе оцінювання; неправомірна видача 

дипломів тощо) та опосередкованого (негативне формування громадянської 

правосвідомості учнів (студентів) закладів середньої та вищої освіти). 

8. Значна частина корупційних діянь у сфері освіти їх безпосередніми 

учасниками не оцінюються як протиправні і не засуджуються з морально-етичного 

погляду. Це потребує серйозної просвітницької роботи, яку можна здійснювати 

тільки з широким залученням усіх активних учасників суспільних відносин в 

Україні. Але головний обов’язок з виконання цього завдання лежить на самій 

системі шкільної та вищої освіти. Особлива увага щодо мінімізації корупції та 

запровадження програм антикорупційної освіти має приділятися закладам вищої 
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освіти, що готують майбутніх державних службовців, працівників судів та органів 

правопорядку. 

9. Поширеність корупційних практик у ділових стосунках у приватній сфері 

вказує на недостатнє політичне та суспільне розуміння важливості ведення 

прозорого та доброчесного бізнесу в Україні, а також наявність взаємозв’язку та 

взаємообумовленості корупції в приватному та публічному секторах. 

10. Корупція в приватному секторі не знаходить належної уваги в сучасній 

кримінології, незважаючи на її загрозливі наслідки для українського суспільства та 

держави. Натомість, має місце прогрес щодо законодавчого регулювання заходів 

протидії такій корупції – криміналізація корупційних діянь у приватній сфері, 

застосування кримінально-правових заходів до юридичних осіб, здійснення 

антикорупційних заходів з метою мінімізації проявів корупції в приватному 

секторі. Водночас законодавчі новели, що прийняті з метою реалізації Україною її 

міжнародних зобов’язань, потребують забезпечення якісними механізмами їх 

системного впровадження. Важливим є поширення інформації серед бізнес-

середовища щодо необхідності протидії корупції з відповідною роз’яснювальною 

роботою. Це завдання, окрім НАЗК, доцільно покласти на Раду бізнес-омбудсмена, 

що сприятиме формуванню нової якості ділових відносин та відповідатиме 

міжнародним стандартам доброчесності та прозорості (транспарентності). 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

В УКРАЇНІ 

 

4.1. Загальна характеристика форм і способів протидії корупції 

 

Відсутність корупції в певному соціумі – це орієнтир, що визначає напрямок 

руху антикорупційних зусиль та дає можливість досягати проміжні цілі, це 

ідеальний абсолют, якого потрібно прагнути, але неможливо досягти. Звичайно, 

для широкого загалу, метою протидії корупції в Україні може бути проголошено її 

остаточне викорінення, але тільки для легшого залучення в антикорупційну 

активність якомога більшої кількості осіб. Адже інший підхід до мети може 

зменшити інтерес потенційних суб’єктів протидії корупції, не забезпечуючи 

належної мотиваційної складової, необхідної під час виконання настільки 

важливого для існування і розвитку держави завдання. Проте в кримінологічному 

аспекті мета процесу протидії корупції інша. Як уже було з’ясовано – це є її 

мінімізація до суспільного прийнятного рівня.  

Такий підхід характерний для країн, що обрали вертикальну стратегію 

протидії корупції зі швидким досягненням результату (сінгапурська або азіатська 

модель – Сінгапур, Японія, Південна Корея, Китайська Народна Республіка), 

наслідками якої є не повна ліквідація корупції, а досягнення певного прийнятного 

для влади та суспільства рівня корупції [386, с. 233–246]. 

 Мельник М. цілком слушно зазначає, що корупція, як соціальне явище, не 

може бути викорінена (ліквідована) в якійсь окремій державі чи на якомусь 

конкретному етапі розвитку соціально-політичної системи [191, с. 5]. Отже, 

протидія корупції – процес перманентний – спершу спрямований на досягнення 

зазначеної мети, а потім – на стримування зростання рівня корупції, недопущення 

його виходу за допустимі межі. Крім того, важливо не замінювати мету процесом, 

що нерідко трапляється в сучасній теорії та практиці.  
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Невмержицький Є. порівнює боротьбу з корупцією з боротьбою з людськими 

гріхами, які знищити неможливо. Тому її, як «комбінацію жадібності, заздрості, 

лінощів та невгамовної спраги до насолод, суспільство може тільки обмежити до 

розумного ліміту за допомогою моралі, держави, етики та релігії» [221]. Але для 

цього необхідно детально визначити критерії цього «розумного ліміту», тобто – 

допустимого рівня корупції, як стану суспільних відносин, за якого негативний її 

вплив на суспільство мінімізовано.  

Крім того, для уникнення зайвих дискусій з приводу визначення 

оптимальних кількісно-якісних показників вимірювання ефективності та строків 

виконання поставленого завдання, доцільним є мету і проміжні строки протидії 

корупції визначати як необхідність поступального покращення показників рівня 

корупції в Україні на основі: 1) міжнародних рейтингів авторитетних 

антикорупційних організацій; 2) даних внутрішніх соціологічних опитувань; 

3) даних офіційної (кримінологічної) статистики; 4) результатів наукових 

кримінологічних досліджень. Ця, можливо не надто швидка, але проста для аналізу 

ефективності роботи стратегія, даватиме можливість об’єктивно оцінювати 

діяльність держави та суспільства у сфері протидії корупції.  

Тож для аналізу питання системи протидії корупції в Україні треба ще раз 

концентровано підсумувати вищевикладене в попередніх розділах: наша 

національна проблема – корупція; спільна мета – її максимальна мінімізація; ця мета 

досягається в процесі протидії корупції: в конкретних формах, визначеними 

суб’єктами і способами. Поєднання цих суб’єктів у спільній діяльності, для 

досягнення зазначеної мети, усім наявним набором способів і в різних формах, 

власне й утворює цілісну систему протидії корупції в Україні.  

У контексті системи протидії корупції В. Дрьомін звертає увагу на те, що 

найбільших успіхів у цій царині досягають ті країни, у яких здійснюються 

взаємопов’язані інституційні, правові, економічні, культурологічні та політичні 

заходи, що дозволяють контролювати і впливати на криміногенну ситуацію. Проте 

в країнах перехідного економічного типу із низьким матеріальним рівнем життя 

боротьба з корупцією передбачає вибір пріоритетів [83, с. 27]. Це дуже важливе 
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застереження, яке має виключати механічне копіювання зарубіжних доктрин і 

теорій. Абсолютно зрозуміло, що для вітчизняних реалій зарубіжний досвід 

складає лише невелику частину матеріалу, необхідного при врахуванні узгодження 

національної антикорупційної стратегії, яка потребує унікального в своєму роді та 

особливо творчого підходу. 

Схожої думки дотримуються й співробітники органів правопорядку, 

більшість з яких (55 %) підтримують ідею поєднання двох підходів щодо 

формування механізму протидії корупції: врахування інституційних, правових, 

економічних, культурологічних та інших особливостей України, а також 

запозичення механізмів, які успішно апробовані іншими країнами (див.: Додаток Е, 

п. 1). 

Відповідно Україні потрібен такий самий унікальний порядок правового 

регулювання протидії корупції, який виражається у особливому поєднанні таких 

юридичних засобів, як превентивні антикорупційні механізми, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень, система підстав відповідальності 

за корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані із корупцією, та 

ступінь суворості правових наслідків цих правопорушень, з метою ефективної 

протидії корупції [205, с. 157–158]. 

Кожна країна намагається знайти свою оптимальну лінію протидії 

корупційним правопорушенням, яка зумовлена з одного боку, станом, структурою 

та динамікою корупції (корупція неоднорідна в різних країнах – в одних вона 

найчастіше пов’язана з викраденням чужої власності з використанням службового 

становища, в інших – одержання хабарів тощо), станом економічного розвитку та 

особливостями правової системи і культури суспільства, з іншого – конкретним 

змістом заходів щодо протидії корупції [193, с. 119–134].  

Адже неправильний розподіл ресурсів та визначення пріоритетів у протидію 

корупції може призвести до протилежних наслідків. Тому, приміром, Г. Беккер і 

робить висновок, що підвищення ефективності протидії злочинності (у тому 

числі – корупційній) має базуватись на правилі рівномірного розподілу ресурсів, 

яким володіє суспільство та держава [445, с. 1–54].  
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Світовий досвід протидії корупції показує, що ефективність будь-яких 

антикорупційних механізмів залежить передусім від системності, обґрунтованості 

та прозорості базових положень [230, с. 91]. Отже, корупція, як системна проблема, 

потребує системних підходів до протидії, які полягають в узгоджених діях трьох 

секторів суспільства: влади, бізнесу та громадянського суспільства [424, с. 13].  

Сьогодні з огляду на примножений досвід заходи з активної протидії корупції 

найчастіше поділяють на дві групи. До першої відносять заходи з посилення 

боротьби з корупційними проявами, до другої – ті, що створюють інституційні 

передумови, котрі живлять корупцію, тобто з ознаками потенційної корупції, із 

чиновником, який за певних умов може перетворитися на корупціонера. Саме тому 

у європейській практиці стратегія системного усунення причин корупції 

орієнтована як на протидію корупціонерам, так і на усунення причин та умов, що 

живлять цей феномен [223, с. 40].  

Заслуговує на підтримку підхід, за яким нова модель кримінально-правової 

протидії корупції повинна будуватися за принципом «багаторубіжності», коли 

кримінально-правові заборони будуть реалізовуватися не тільки щодо конкретних 

корупційних діянь (основний рубіж), а й щодо поведінки, яка ще не є корупційним 

діянням, але формує визначений корупційний ризик, наявність якого вже є 

суспільно небезпечним (попередній рубіж), а також щодо подальших об’єктивних 

виявів вчинених у минулому актів корупції, які залишилися латентними 

(завершальний рубіж) [200, с. 207].  

Існує погляд, згідно з яким системоутворюючою підставою антикорупційної 

політики в сучасних умовах має стати активна і постійна протидія корупції, 

заснована на трьох головних стратегіях: стратегії-усвідомлення, що полягає в 

загальному аналізі ситуації і вироблення антикорупційної стратегії; антикорупційній 

громадянській освіті; побудові антикорупційних коаліцій; вільному доступі до 

інформації та незалежних ЗМІ; розробленні та впровадженні антикорупційних 

освітньо-просвітницьких програм та кампаній; стратегії-попередження, мета якої 

формування транспарентності органів влади; активне залучення інститутів 

громадянського суспільства до діяльності щодо запобігання корупції; зменшення 
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втручання держави у суспільні відносини; прийняття кодексів етики для чиновників, 

підприємців; зниження адміністративних бар’єрів; стратегії-запобігання, що 

передбачає формування сильної і незалежної судової влади; неухильне виконання 

закону; громадську експертизу законодавства на предмет наявності корупційної 

складової; доступність правової допомоги та захисту для громадян [424, с. 13]. 

Розглядаючи корупцію як системне багатоаспектне соціально-політичне 

явище, Є. Невмержицький звертає увагу на виробленні такого ж підходу і до 

розроблення дієвих антикорупційних механізмів. Посилення лише кримінальної та 

адміністративної відповідальності за корупційні діяння не вирішує цю проблему. В 

основі антикорупційних заходів є такі принципи: визнання суспільної небезпеки 

корупції; невідворотність відповідальності за скоєні корупційні діяння; 

недопустимість злиття влади і бізнесу; неприпустимість прийняття нормативних 

актів, які допускають неоднозначне тлумачення; пріоритет превентивних заходів 

боротьби з корупцією; усунення монополії при прийнятті рішень [224, с. 28].  

Цікавою є також ідея щодо розроблення та запровадження комплексних 

технологій протидії корупції в основних сферах. Зокрема, О. Костенко вважає, що 

зважаючи на виявлення корумпованості житлового будівництва, яка спричиняє 

позаекономічне підвищення ціни на квартири в Києві (за деякими даними ця 

корупція спричиняє підвищення цін на квартири в Києві близько 30 % – так званий 

«корупційний компонент» ціни) чи корумпованості судів в Україні треба 

розробляти спеціалізовані програми протидії корупції, адаптовані саме для цих 

сфер, а не взагалі. Він виходить з того, що корупція є надзвичайно пристосованою 

до особливостей тієї чи іншої сфери суспільного життя. І тому заходи протидії, 

ефективні для протидії корупції в одній сфері можуть бути зовсім неефективними 

в іншій [148, с. 141].  

 Рогульський С. помітив, що існують дві групи вчених, які мають протилежні 

погляди з приводу вибору методу боротьби з корупцією. Прихильники першої 

групи стверджують, що боротися з корупцією необхідно найперше через втілення 

в життя економічних та соціальних реформ, тобто створити умови, за яких особи, 

які є потенційними корупціонерами, стримуються від вчинення діянь, через те, що 
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вони більш зацікавлені не вчиняти протиправне діяння ніж вчиняти його. Ці автори 

на перше місце висувають економічні методи боротьби з корупцією, які зазвичай 

зводяться до усунення передумов, які спричиняють виникнення корупції. Але, як 

вважають вчені, що належать до другої умовної групи, в державі склалася така 

ситуація, коли необхідно зупинити подальше поширення корупції, оскільки ступінь 

враження державного апарату корупцією загрожує існуванню демократичного 

устрою в державі. Тому, саме через застосування адміністративного методу, у 

розумінні його як управлінського, можливе зупинення темпів росту корупції [325, 

с. 13–14].  

Натомість варто погодитись, що причинами невдалої протидії корупції є те, 

що насправді боротьба з корупцією проводиться лише (зазвичай) 

адміністративними та кримінально-правовими методами, тобто лише з наслідками 

корупції, хоча цей феномен є не так правовим, як соціоекономічним, політичним та 

культурним явищем. Це головна, на думку Є. Невмержицького, методологічна 

помилка влади. Досвід країн, у яких рівень корупції мінімальний (Фінляндія, Данія, 

Нова Зеландія), переконує, що застосування лише репресивних заходів є 

малоефективним, а іноді взагалі призводить до протилежних результатів. Тому 

антикорупційна діяльність у державі має здійснюватися у двох основних напрямах. 

Перший – це власне боротьба з корупцією як з конкретним кримінальним або 

адміністративним проявами. Вона полягає у виявленні, розслідуванні, припиненні 

та притягненні до відповідальності винних осіб. Це завдання здебільшого 

вирішують правоохоронні органи і суди. Другий напрям – головний, це – комплекс, 

що складається з економічних, політичних, профілактичних, культурних, виховних 

та організаційних заходів, які спрямовані на те, щоб виключити соціально-

економічні та політичні підґрунтя корупції. Назване завдання вирішують усі органи 

влади й управління, всі структури громадянського суспільства [222, с. 63].  

Костенко О. обґрунтовує необхідність запровадження культурно-

репресивної концепції протидії корупції. Основна ідея цієї концепції полягає в 

такому: 1) радикальним засобом протидії корупції є людський чинник, а саме 

антикорупційна (зокрема, правова та моральна) культура громадян; 
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2) антикорупційне законодавство й антикорупційні інституції (зокрема, органи 

антикорупційної юстиції, уповноважені протидіяти корупції репресивними 

методами) – це лише інструменти, ефективність використання яких залежить від 

стану зазначеного людського чинника. З огляду на це антикорупційна політика в 

Україні має ґрунтуватися на формулі: культура плюс репресія [147, с. 12]. 

Далі вчений продовжує, що основною помилкою антикорупційної політики в 

Україні є плекання ілюзії, начебто ефективно протидіяти корупції можна шляхом 

волюнтаристського маніпулювання антикорупційними інструментами при 

повному ігноруванні заходів, спрямованих на розвиток антикорупційного 

потенціалу людського чинника, зокрема антикорупційної (правової та моральної) 

культури громадян [147, с. 13]. 

У сучасних умовах недоліки боротьби з корупцією спричинені декількома 

факторами: неузгодженістю та недосконалістю антикорупційного законодавства; 

неефективністю роботи підрозділів запобігання корупційним і злочинним проявам 

органів виконавчої влади; фактичною відсутністю взаємодії правоохоронних 

органів та громадських організацій у сфері запобігання і протидії корупції; 

відсутністю дієвих профілактичних та просвітницьких заходів серед населення 

щодо нетерпимості корупції [393, с. 265]. 

Отже, тільки після доктринального, нормативного та загальносуспільного 

узгодження об’єкта, мети і часових проміжків контролю за протидією корупції в 

Україні можливо переходити до наступних етапів процесу. Звичайно, цей висновок 

не може трактуватися як такий, що вказує на необхідність зупинення поточних 

заходів у вказаній сфері, що уже здійснюються. Під наступними етапами процесу 

мається на увазі лише перехід від формально-декларативної до якісної протидії 

корупції, а така обов’язково має включати в себе:  

а) у частині запобігання корупції через усунення її суб’єктивних (внутрішніх) 

причин: 

– формування (спонукання до виникнення) політичної волі на протидію 

корупції в двох визначальних суб’єктів: Українського народу (суспільства) та 

керівництва держави;  
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– підвищення правової культури громадян, просвіти, освіти та ін. (фактично 

йдеться про паралельні процеси усунення суб’єктивних причин корупції у двох 

комплексних носіїв влади: держави (через формування політичної волі) та 

суспільства (через підвищення правової (антикорупційної) культури));  

б) у частині запобігання корупції через усунення її об’єктивних (зовнішніх) 

причин зазвичай соціально-економічного характеру: бідності, безробіття, 

відсутності організаційно-матеріального забезпечення органів публічної влади 

тощо;  

в) усунення можливостей (умов) вчинення корупційних правопорушень, їхнє 

попередження;  

г) виявлення вчинених корупційних правопорушень, корупційних мереж, 

організованих злочинних схем та груп;  

ґ) притягнення винних у вчиненні корупційних злочинів та інших 

корупційних діянь до кримінальної, цивільної, дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. Схематично це можна зобразити так: 
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Схема 1 

 

 

Опитані співробітники органів правопорядку майже однаково 

перспективними напрямами протидії корупції на сучасному етапі вважають: 

виявлення вчинених корупційних правопорушень (мереж, схем та груп); 

притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень до відповідальності; 

усунення умов (ускладнення можливостей) вчинення корупційних правопорушень 

(зокрема, забезпечення антикорупційної якості законодавства, контроль за 

законністю доходів, перевірка е-декларацій) (див.: Додаток Е, п. 8). 

Усунення об’єктивних (зовнішніх) причин корупції. Як зазначалося, причини 

корупції спричинені станом суспільних відносин у конкретному соціумі. Отже, 

корупція є не винятковою вадою владного апарату, а симптомом, що свідчить про 

наявність об’єктивних суспільних проблем – чим складніші ці проблеми, тим 

вищий і рівень корупції. Для їхнього усунення потрібне вжиття низки комплексних 

заходів, що часто виходять за межі кримінологічної науки. Остання у цьому 
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випадку може лише констатувати факт спричинення корупції тим чи іншим 

чинником та звернути увагу на необхідність його усунення. 

 Гаращук В. вважає, що найбільш ефективною є протидія корупції шляхом 

усунення основних умов, що її породжують, зокрема: низький рівень життя 

державних службовців та осіб, котрі уповноважені на виконання функцій держави; 

високі ціни на товари та послуги; бездумна конфіскаційна податкова політика 

держави, за якої виробнику легше «купити» чиновника та приховати з його 

допомогою прибутки, аніж платити податки тощо [47, с. 124]. 

Тому, чим бідніша країна, тим більше корупціогенних факторів має місце на 

її території. Тому низькі заробітні плати, висока вартість життя, непрозорі правила 

ведення бізнесу та інші об’єктивні причини найчастіше служать підставами для 

самовиправдання тих, хто піддався тиску обставин і став учасником корупційного 

діяння. Звичайно, що працівник-хабарник з низькою зарплатою знаходить для себе 

масу виправдань та мотивів. Тому акцент лише на викритті правопорушень у цьому 

сегменті – малоперспективне з погляду запобігання корупції як перманентному 

явищу, оскільки вакантне місце викритого займе, з високим ступенем імовірності, 

особа з таким же підходом. Тому важливо усвідомлювати, що дієвість ефективних 

на заході, в багатих і розвинутих країнах, кримінологічних підходів, прийомів і 

засобів у боротьбі з корупцією, буде значно меншою в умовах України, яка 

перебуває на шляху до побудови демократичної та правової держави. 

У контексті усунення зовнішніх причин корупції називають ще такі кроки: 

дерегуляція: запровадження заходів внутрішньої економічної лібералізації для 

забезпечення мінімального втручання держави у бізнес і скасування стимулів до 

корупції; реформа податкової системи: зменшення кількості податків, 

запровадження простих правил їх розрахунку, необтяженої формальностями 

процедури сплати та звітування; реформа у сфері захисту економічної конкуренції: 

кардинальне зменшення втручання держави у господарську діяльність гравців 

ринку і забезпечення ефективного контролю за антиконкурентною поведінкою 

великих компаній [32, с. 172–173].  



257 

  

Для ефективної протидії (обмеження) корупції, А. Артем’єв пропонує 

використовувати інституціональний метод коригування (інструмент тонкого 

налаштування) механізму функціонування державно-організованого суспільства з 

метою зміни правових норм за такими напрямами: ліквідація тіньового сектору 

вітчизняної економіки та мінімізація державного сектора економіки, створення 

легального, справедливого, зрозумілого суспільству механізму перерозподілу благ, 

перенаправлення інтересів бюрократичного апарату зі сфери економіки у сферу 

політики; формування на державному офіційному рівні високоморальної 

політичної, наукової, виробничої, творчої, судової еліти з ліквідацією бар’єрів у 

вертикальній і горизонтальній мобільності суспільства, виключення з цієї еліти 

осіб, що скомпрометували себе порушенням законодавства і/або аморальною 

поведінкою; вдосконалення механізму стримувань і противаг шляхом включення в 

нього суспільства з наданням йому можливості здійснювати контроль за 

державними і громадськими інститутами за допомогою незалежних від держави і 

її посадових осіб засобів масової інформації і водночас вдосконалення державного 

контролю за суспільними інститутами, заснованого на принципах розумності і 

достатності; вдосконалення правової системи держави в напрямі створення 

стрункої, ієрархічно узгодженої, зрозумілої системи законодавства, що виключає 

конкуренцію правових норм і їх різночитання, приведення її у відповідність з 

ідеалами сучасного правового демократичного соціально орієнтованого 

суспільства, вільного політично і економічно [10, с. 17–18].  

 Молдован Е. у сфері державної служби пропонує таку класифікацію 

способів протидії: адаптаційний – приведення структури державної служби 

України відповідно до рекомендацій та стандартів країн-членів ЄС; забезпечення 

прозорості та гласності – забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою 

конкурсів, тендерів. Створення прозорої системи найму та просування по службі 

державних службовців тощо; правовий – уніфікація нормативно-правових актів у 

сфері державної служби України. Удосконалення правового механізму проведення 

атестації державних службовців тощо; превентивний – запобігання соціальним 

передумовам корупції та усунення причин, що спричинюють вчинення 
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корупційних діянь; соціально-економічний – створення системи суспільних 

відносин, за якої правомірна поведінка службовців публічної служби є соціально 

престижною і вигідною тощо [211, с. 2–3].  

Тож для усунення (зменшення) суб’єктивних (внутрішніх) причин корупції 

необхідною умовою є: а) кардинальна зміна особистого ставлення кожного 

громадянина насамперед до побутової корупції, навіть у її найдрібніших проявах; 

б) зміна підходу до сприйняття елітної корупції з абстрактної критики до 

усвідомленої готовності самим громадянином відмовлятися від корупційних 

практик в аналогічних ситуаціях, що можуть гіпотетично виникнути.  

Про політичну волю як перешкоду у викоріненні корупції говориться в 

Україні дуже багато, проте ці розмови мають здебільшого абстрактний характер, з 

різними уявленнями про її зміст та перелік носіїв (найчастіше називаються вищі 

органи державної влади, політична еліта, партії та ін.).  

Для реалізації заходів антикорупційної політики необхідна здатність вищих 

посадових осіб України, окремих керівних працівників органів державної влади і 

органів місцевого самоврядування та суддів діяти в напрямі поставленої мети – 

очистити від корупційних проявів державну службу; необхідне також прийняття 

ефективних нормативно-правових актів з надійним механізмом реалізації 

(законодавство має бути чітким, простим і зрозумілим, без жодних можливостей 

подвійного трактування норм чи незрозумілості у реалізації законодавчих 

положень) [230, с. 91].  

Політичну волю в антикорупційній сфері зазвичай розглядають як здатність 

і бажання саме держави (в особі відповідних інституцій та окремих осіб) ефективно 

запобігати та протидіяти корупції. Оскільки політична воля є суб’єктивною 

категорією, то єдиним способом її дослідження є аналіз тих процесів і явищ, в яких 

вона знаходить свій прояв [3, с. 14]. Проте, як вже зазначалося, потенційних носіїв 

політичної волі щодо якісної активізації антикорупційної діяльності в Україні 

принаймні два: 1) Український народ (суспільство); 2) вище керівництво держави. 

Саме ці два суб’єкти разом в ефективній взаємодії зможуть започаткувати реальний 

процес «звільнення України від корупції».  
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Говорячи про політичну волю суспільства на викорінення корупції, маємо на 

увазі те, що така може бути сформована тільки в результаті підвищення загальної 

правової культури. Варто погодитись з О. Костенком та О. Бусол щодо необхідності 

вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативного інформаційного впливу 

олігархії на суспільне життя українців, зокрема через збільшення державних 

телеканалів, радіо, ЗМІ; безперервну інформаційну кампанію у суспільстві щодо 

антикорупційної поведінки її членів; підвищення рівня правової культури громадян; 

зменшення втручання держави в економіку, підвищення заробітної плати 

державним службовцям, іншим працівникам бюджетних організацій; наукове 

супроводження вироблення і реалізації державних заходів протидії корупції в 

Україні. Необхідною і ключовою умовою виконання цих заходів є політична воля 

керівництва держави [29, с. 149]. 

Особливу роль у подоланні корупційних проявів відіграє освіта та виховання 

громадян, що спрямовані на формування в них впевненості в майбутньому. 

Приміром, у Сінгапурі до служби у Збройних силах призивалися найрозумніші 

студенти за 8-річним контрактом. За цей період вони навчалися 2–3 рази за 

кордоном. Спочатку це було спеціальне навчання на військового фахівця, потім – 

штабне та командне навчання в Сполучених Штатах або Великій Британії, а після 

того – курси ділового (МВА) або державного (МРА) адміністрування в Гарварді чи 

Стенфорді. Після 8-річного терміну служби офіцеру надавався вибір: або йти в 

державне управління, або в приватну сферу, або ж лишатися на військовій службі. 

Таким чином було сформовано еліту, яка ввібрала в себе найкращі світові знання, 

військову дисципліну і працювала на державу [29, с. 147].  

 Підбережник Н., аналізуючи досвід протидії корупції в Польщі, стверджує, 

що там «проводиться широка просвітницька кампанія, спрямована на 

інформування населення щодо цієї проблеми та формування суспільної свідомості 

у потрібному напрямі. Для цього у 2004 році впроваджено «Антикорупційну 

громадянську картку», яка надала громадянам у доступній формі інформацію про 

нормативні приписи щодо боротьби з корупцією та як треба себе поводити у 

випадку виявлення вимог хабара чи інших незаконних дій. Карта надає інформацію 
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про діяльність інституцій щодо запобігання й протидії корупції. Для того, щоб 

кожен мав можливість долучитись до процесу протидії корупції, поліційні відділи 

ввели в дію спеціальні адреси електронних скриньок» [252, с. 163].  

Примітно, що антикорупційна реформа в Україні, на думку 62 % населення, 

уже визнається першочерговою та за важливістю випереджає навіть реформування 

сфери охорони здоров’я та соціального захисту. 51 % українців вважає подолання 

корупції стратегічно необхідним для розвитку України у найближчі 10 років. 

Закордонні інвестори досі оцінюють силу впливу корупційних чинників на 

інвестиційний клімат як найвищу з показниками у 8,3 та 8,2 бала з 10 [73; 314; 218]. 

Але до сьогодні, як зазначає О. М. Костенко, реформування в Україні 

значною мірою зводилося до оперування інституційними чинниками, тобто до 

маніпуляцій із законодавством та адміністративними інструментами. Але ці 

чинники, образно кажучи, здатні впливати лише на крону, при цьому коріння 

«дерева» наших суспільних проблем залишається ураженим. Науковець абсолютно 

вірно вважає, що саме соціальна культура громадян, що включає в себе, зокрема, і 

моральну культуру людини, – це і є той чинник, яким досі зневажали українські 

реформатори і який неодмінно має бути покладений в основу антикорупційного 

реформування в Україні. Ілюзію щодо можливості успішних інституційних (тобто, 

законодавчих й адміністративних) реформ в Україні без вдосконалення 

зазначеного «людського фактора», складовою якого є моральна культура людини, 

необхідно подолати [149, с. 8].  

Отже, успішна реалізація заходів протидії корупції неможлива без 

відповідного ідеологічного забезпечення. Йдеться, насамперед, про створення 

антикримінальної системи поглядів і ідей, яка здатна позитивно впливати на 

менталітет громадян, діяльність партій і громадських організацій, суб’єктів 

політики і влади, сприяти формуванню в суспільстві стійкого неприйняття 

кримінальної псевдокультури. Життєві сили суспільства повинні бути направлені 

на захист основних суспільних цінностей (громадянських, патріотичних, сімейних 

тощо), а не на їхнє руйнування [340, с. 128].  
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 Костенко О. зауважує, що «без антикорупційної моральності, що є 

складовою «людського фактора», будь-яке антикорупційне законодавство – це 

«паперовий тигр». Сподівання подолати кризовий тип корупції, яка має місце в 

Україні, з допомогою одного лише законодавства чи «політичної волі» є 

шкідливою ілюзією. На жаль, саме на цій ілюзії заснована сьогодні протидія 

корупції в Україні. Звертаючись до думок англійського філософа Томаса Карлейля, 

додає: «будь-яка реформа, крім моральної, є марною». Деморалізована Феміда 

спотворить найкраще у світі антикорупційне законодавство. Це саме можна сказати 

щодо деморалізованих політиків, підприємців, вчителів, священнослужителів, 

військових, науковців, митців, журналістів, міліціонерів тощо [149, с. 9].  

У сучасному суспільстві стан масової свідомості визначається об’єктивними 

умовами життя, зокрема, інформаційно-психологічним впливом на нього, під яким 

у людей формується відповідний погляд на події та факти. Якщо ці умови не 

задовольняють суспільство протидіяти корупційній злочинності важко. Саме тому, 

для успішних реформ підвищення рівня правової культури стає першочерговим 

фактором [29, с. 147]. Тож ефективність запобіжної діяльності корупції залежить 

від рівня правосвідомості особистості, організації превентивних заходів, які мають 

бути своєчасними, оперативними, переконливими і зрозумілими. Тільки належний 

рівень правової інформативності щодо чинного законодавства, його об’єктивності 

та справедливості формує правильне ставлення до його виконання, а відповідно – 

відіграє неабияку роль у запобіганні злочинності та правовому вихованні 

особистості [139, с. 192–193]. 

Запобігання корупції шляхом усунення можливостей (умов) вчинення 

корупційних діянь. Усі попередньо описані варіанти способів протидії корупції 

орієнтовані на запобігання виникнення мотиву або стану потенційної готовності 

особи вчиняти корупційне діяння. Робота саме у цьому напрямі дає найкращі 

результати, але в українських реаліях імовірність їх швидкого досягнення не така 

вже й висока.  

Крім того, реалістичний погляд на українське суспільство та й, зрештою, на 

універсальну людську природу, зокрема, не вселяє певності у тому, що висока 
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правова культура, суспільна свідомість, навіть за наявності сильної політичної волі, 

утримуватимуть потенційних суб’єктів корупційних правопорушень від 

неправомірної поведінки в умовах економічних криз, суспільно-політичних 

потрясінь тощо. 

Інакше кажучи, перед вітчизняною кримінологією сьогодні постає складний 

концептуальний вибір. Розвиватися з розрахунку на те, що об’єктивні та 

суб’єктивні причини корупції, на які ця наука має щонайбільше опосередкований 

вплив, будуть усунуті в майбутньому або ж, відмовившись від пріоритету надто 

загальної превенції та констатувавши поточний стан справ у цій сфері, 

пропонувати для практичного втілення лише засоби для безпосереднього 

попередження вчинення корупційних діянь (у спеціальній та індивідуальній 

формі).  

Як уже зазначалося вище, більш продуктивним є підхід, за яким сучасній 

кримінології не варто надмірно зосереджуватись на описі довгострокових 

перспектив усунення непрямих причин корупції в Україні, а треба зосередитися на 

короткострокових завданнях, що даватимуть вимірювані та швидкі результати. 

Концентрація уваги тільки на складних соціально-економічних умовах чи низькій 

правовій культурі в суспільстві є контрпродуктивним підходом, який хоча й 

заслуговує на повагу та розуміння, але має бути терміново змінений на чітку та 

орієнтовану на прикладне застосування наукову діяльність. 

Іншими словами, основні зусилля сучасної кримінології мають бути 

спрямовані на протидію корупції шляхом попередження вчинення корупційних 

діянь навіть за: а) відсутності відповідної політичної волі; б) недостатньо високої 

правової культури громадян та посадових осіб органів публічної влади; в) низького 

рівня економічного розвитку держави. Звичайно, ця позиція вимагатиме не лише 

академічної активності, згуртованості і працездатності членів кримінологічної 

спільноти, але й потребуватиме широкої кооперації з представниками інших 

юридичних (і не тільки) наук. Крім того, такий підхід стане зайвим доказом, що 

навіть в найскладніших умовах, юридична наука використовує усі свої можливості 
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для перетворення України в демократичну і правову державу, незалежну від 

корупції. 

Отже, зосереджуючись на усуненні можливостей для вчинення корупційних 

діянь, структурах корупційних проявів та методах їх вчинення, необхідне 

запровадження жорстких процедур, які дозволили б чітко розмежувати 

компетенцію чиновників (функції прийняття рішень, їх реалізації та контролю), 

звузити можливості прийняття посадовими особами відповідальних рішень на 

особистий розсуд, часто керуючись так званим «відомчим праворозумінням», 

запровадити чіткий порядок взаємодії чиновників та громадян чи юридичних осіб, 

зробити прозорими механізми прийняття рішень [342, с. 157]. Інакше кажучи, 

організаційно-управлінський засіб усунення корупційних умов – зменшення 

кількості «хабаромістких» функцій державної служби. Чітке законодавче 

визначення процедур прийняття управлінських рішень тощо [211, с. 5].  

Крім того, пропонують впровадження комплексу таких модернізаційних 

державно-управлінських заходів: реалізації комплексу нормативно-правових та 

інституційних заходів щодо забезпечення ефективного функціонування 

антикорупційних інституцій; руйнування моделі корупційних відносин в 

ієрархічній структурі державної влади та створення ефективної системи публічної 

влади, діяльність якої спрямована на реалізацію завдань, покладених на неї 

правовими актами, з високим рівнем відповідальності за корупційні діяння; 

забезпечення прозорості у відносинах між державним і приватним секторами з 

метою недопущення появи неформальних (прихованих) відносин, популяризація 

антикорупційних практик у приватному секторі; формування системи державного 

аудиту із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, що дає змогу передбачити 

виникнення корупції в органах державної влади, брати її під контроль і створювати 

механізми безперервних модернізацій в системі державного управління; 

популяризація ідеї активної протидії громадянського суспільства виявам корупції; 

адаптація міжнародного антикорупційного досвіду до місцевих умов; 

використання нових технологій та інноваційних механізмів у протидії проявам 

корупції, стратегічне використання засобів комунікації [230, с. 91]. Варто визнати і 
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необхідність максимального переведення послуг держави в онлайн у сферах з 

найбільшими корупційними ризиками [329].  

Виявлення (викриття) вчинених корупційних діянь. Викривачі корупції. 

Проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки», окрім іншого, 

був спрямований на: забезпечення здійснення результативної антикорупційної 

політики шляхом удосконалення правового регулювання питань виявлення 

корупції [303]. Для цього в Україні функціонує низка як нових, так і «традиційних» 

органів правопорядку. Методи та способи їхньої діяльності перебувають під 

пильним спостереженням громадськості, ЗМІ, хоча й з очевидно перебільшеними 

очікуваннями. Адже, навіть потенційна результативність їх роботи дуже обмежена 

з урахуванням низки причин, насамперед – латентності корупції. Тому, для хоча б 

часткового виправдання суспільних очікувань цим антикорупційним органам 

доводиться шукати новітні методи виявлення (розкриття) корупційних діянь.  

Описана ситуація притаманна не лише Україні. Приміром, у Польщі з 

2006 року функціонує Центральне антикорупційне бюро (ЦАБ). Його відмінність 

від схожих структур полягає в тому, що робота бюро побудована на відвертій 

провокації злочину. Результатом цих дій став арешт декількох сотень 

представників влади, політичної й економічної еліти. Такі методи боротьби з 

корупцією у певної частини еліти викликали протест, було проведено 

парламентське розслідування і навіть референдум. Проте більшість поляків 

підтримали ЦАБ, а чиновник став ще більше боятися, що його рано чи пізно 

викриють [223, с. 44]. Опитування, проведене у березні 2019 року Центром 

досліджень громадської думки Польщі (CBOS), показало, що 47 % респондентів 

позитивно оцінюють діяльність ЦАБ, що є найкращим результатом в історії 

Бюро [439]. 

Досвід багатьох країн свідчить про значну ефективність застосування 

системи заохочень інформаторів, які повідомляють про випадки корупції, у 

країнах, де корупція має системний характер. Звичайно і українці мають всі 

підстави втілити у життя принцип, проголошений Конституцією, про те, що народ 

є єдиним джерелом влади України, та на постійній основі застосовувати його на 
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практиці, а саме: здійснювати контроль за діяльністю влади; інформувати 

компетентні органи про виявлені факти корупційних злочинів; брати активну 

участь у процесі нормотворчої діяльності для здійснення впливу на ухвалення 

законодавчих ініціатив [32, с. 197].  

Трансперенсі Інтернешнл Україна звертала увагу, що практика роботи з 

викривачами корупції може бути досить успішною, адже українці набагато менше, 

ніж європейці, схильні до страху. Дослідження «Барометр світової корупції 2016», 

яке свого часу провела Трансперенсі Інтернешнл, свідчить, що лише 14 % наших 

співгромадян боялися повідомляти про корупцію. При цьому в Європі та 

Центральній Азії про корупцію боявся повідомляти кожен третій. У світі існують 

різні практики захисту викривачів корупції. Одні з кращих ті, які дозволяють 

викривачам домогтися не лише повернення значних коштів до бюджету, а й самим 

отримати солідну фінансову винагороду [20].  

Південнокорейський закон призначений для захисту і матеріальної 

винагороди державних і корпоративних викривачів, які повідомляють про 

порушення, пов’язані з безпекою, здоров’ям, довкіллям, захистом прав споживачів 

і добросовісною конкуренцією. Про незаконні дії можна поінформувати Комісію з 

громадянських прав і боротьби з корупцією, яка поєднує в собі функції 

антикорупційного бюро та омбудсмена. Вона приймає заяви, передає перевірені 

факти відповідним установам для проведення розслідування і відправляє 

результати назад інформаторам. Вона також досліджує заяви про репресії проти 

викривачів і може надати широкий спектр захисту, включаючи захист від 

анулювання дозволів, ліцензій та договорів. В одному з випадків комісія навіть 

зажадала від поліції забезпечити фізичний захист викривача, включаючи 

патрулювання району, де він проживав. За період 2002–2013 років Комісія з 

громадянських прав і боротьби з корупцією отримала 28 246 повідомлень про 

порушення. В результаті були розкриті 220 випадків корупції, 60,3 млн $ 

повернулися в бюджет, а 6,2 млн $ були виплачені викривачам як винагорода [20]. 

Десять років тому в Італії Чіро Рінальді, співробітник Міністерства 

економічного розвитку, повідомив, що його колеги прогулюють роботу, 
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заповнюючи неправдиві звіти про свою присутність в офісі. Незважаючи на те, що 

кодекс етики для державних службовців вимагає повідомляти про незаконну 

діяльність, Рінальді зазнав переслідувань, а його доповідь ігнорувалася місцевою 

владою. Тоді він звернувся до фінансової поліції, яка використала приховані 

камери, щоб зафіксувати порушення. Фігурантами судових розглядів стали 29 осіб, 

у тому числі чотири керівники. Через рік, у 2012 році, Рінальді отримав урядову 

нагороду. Після цього в Італії почалася активна громадська і політична дискусія 

навколо переваг викриття, а ще через якийсь час в Мілані була створена система 

захисту викривачів – муніципальних службовців, спрямована на запобігання 

корупції та інших порушень. Комісія з цінних паперів і бірж тільки у 2013 році 

виплатила інформаторам більше 14 млн $ у знак визнання їхнього внеску в успіх 

виконання дій у боротьбі з шахрайством [20]. 

У США відповідно до Закону про неналежні претензії, інформатори 

одержують частку від загальної суми штрафу і компенсації збитків, які стягуються 

з компаній, визнаних винними у їх спричиненні федеральному уряду. Закон про 

захист викривачів (Whistleblower Protection Act) захищає інформаторів з числа 

працівників державних відомств від переслідувань з боку керівництва і 

співробітників. Такий підхід до боротьби з корупцією хоч і викликає певні етичні 

заперечення, утім, може ефективно сприяти зниженню рівня корупції у 

суспільстві [328, с. 75].  

В Україні питання залучення викривачів у вирішення завдань з протидії 

корупції було унормовано шляхом прийняття Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» від 17 жовтня 

2019 р., який набув чинності 01 січня 2020 р. Законом визначено, що викривач – 

фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, 

повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо 

така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, 

господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи 

навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є 
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обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи 

навчання [280]. 

Цікаво зауважити, що позиція правоохоронців щодо оцінки ефективності 

діяльності викривачів корупції є двоякою: 42 % опитаних вважають, що 

запровадження цього інституту істотно не вплине на ефективність боротьби з 

корупцією, а 40 % – переконані, що інститут викривачів посилить протидію (див.: 

Додаток Е, п. 7).  

Відповідно до ст. 53 Закону «Про запобігання корупції» викривачі, їх близькі 

особи перебувають під захистом держави. 

З цього приводу в Трансперенсі Інтернешнл наголошували: важливо 

говорити про захист викривачів не тільки корупції, а і порушення прав людини, 

екології, безпеки харчів та предметів побуту, суспільних інтересів тощо. Це 

відповідатиме Директиві ЄС щодо захисту викривачів інформації та провідному 

міжнародному досвіду. Натомість Закон залишає поточну «вузьку» дефініцію 

антикорупційного викривача [103].  

Держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього 

Закону усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-

сайти, засоби електронного зв’язку, шляхом звернення до засобів масової 

інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок. Викривач 

самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали [280]. 

Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного 

повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або 

уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач 

працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу. 

Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через 

фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, 

журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки. Регулярні канали 
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повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації 

викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого 

належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається 

відповідна інформація [38]. 

Права викривача (а також відповідні гарантії) виникають з моменту 

повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання 

корупції» [38].  

За Законом право на винагороду має викривач, який повідомив про 

корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки 

від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину. Розмір 

винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного 

злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення 

обвинувального вироку суду [280]. 

Важливим елементом інституту викривачів є те, що викривач не несе 

юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень зазначеного Закону, 

поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе 

порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших 

обов’язків або зобов’язань. Повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не може 

розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, 

трудовим або іншим договором (контрактом). Викривач звільняється від цивільно-

правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок 

здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, крім випадку 

здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного повідомлення 

викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у порядку, 

визначеному ЦК [280]. 
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Захист викривачів – це не тільки питання законодавства; необхідно також 

змінити ставлення суспільства до розкриття інформації, що часто не дозволяє 

людям повідомляти важливу інформацію через побоювання можливих негативних 

наслідків. Необхідно вжити заходів для інформування громадськості про важливу 

роль викривачів у боротьбі з корупцією.  

На сьогодні у світовій практиці вже вироблені кращі практики захисту 

викривачів. Зокрема, серед надійних гарантій захисту викривачів є: 1) гарантування 

анонімності особам, які повідомляють про правопорушення в установі, організації; 

2) створення надійних каналів, через які викривачі можуть робити розкриття; 

3) створення спеціального досудового механізму щодо захисту прав викривачів; 

4) гарантування захисту від репресій на робочому місці; 5) звільнення від 

юридичної відповідальності за розкриття інформації; 6) встановлення права 

повідомляти суспільно необхідну інформацію в ЗМІ, неурядовим організаціям, у 

парламентські комітети чи комісії та ін.; 7) встановлення соціальних гарантій у разі 

звільнення; 8) матеріальна винагорода та ін. [267, с. 6]. 

Важливою ознакою викривача є те, що інформація про правопорушення 

стала йому відома у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, 

громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або 

участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для 

початку такої діяльності, проходження служби чи навчання [280]. Ці види 

діяльності, в ході якої особа отримує інформацію та може вважатися викривачем, 

охарактеризовані у роз’ясненнях НАЗК щодо правового статусу викривача [434]. 

Особа, яка повідомила про можливі факти корупційних правопорушень, 

вчинених іншою особою, але якій така інформація стала відома не у зв’язку з її 

трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, 

проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених 

законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання, вважається заявником та не набуває статусу 

викривача. Цей підхід цілковито відповідає міжнародним стандартам захисту прав 

викривачів, зокрема Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС 2019/1937 від 
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23 жовтня 2019 р. про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства 

Союзу [455]. 

Наявність або відсутність статусу викривача може підтверджуватися 

документом, у якому зазначатиметься про здійснення ним повідомлення про 

можливі факти корупційних правопорушень, вчинених іншою особою. Таким 

документом може бути, наприклад, лист-відповідь органу (установи тощо) на 

звернення викривача щодо здійснення ним відповідного повідомлення, а отже і 

наявності статусу викривача, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про 

набуття особою статусу заявника (викривача) у справі про корупційний злочин 

тощо. 

З огляду на судову практику ЄСПЛ, особа зобов’язана докласти зусиль із 

метою здійснення внутрішнього повідомлення в межах організації, де вона працює і 

має підозри щодо вчинення правопорушення. Ці зусилля належить показати до того, 

як особа почне публічно розкривати інформацію, якщо вона хоче отримати захист, 

оскільки суд зазначив, що це є одним з елементів, необхідних для призначення 

захисту для особи. Практика також показує, що люди зазвичай повідомляють 

внутрішньо. Скажімо, дослідження, яке було проведено «Public Concern at Work» у 

співпраці з Університетом Гринвіча та яке охопило тисячу випадків, показало, що 

люди здебільшого внутрішньо повідомляють свого роботодавця, і хоча вони можуть 

повідомляти про проблему двічі, вони рідко повідомляють про неї втретє, якщо досі 

не було вжито будь-яких заходів [103]. Однак наявність правових вимог для 

внутрішнього повідомлення може становити особливу проблему на місцевому рівні 

через ймовірну меншу адміністрацію. Коли місцеві адміністрації складаються тільки 

з кількох департаментів, для особи важко спочатку повідомити про порушення 

внутрішньо, а у тому разі, коли таке повідомлення все ж стається, проте не 

увінчується ніякими заходами для усунення зазначеного занепокоєння, людині 

важко продовжувати працювати в такому середовищі.  

Притягнення до юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь. 

Зважаючи на сучасні виклики, що постали перед Україною, важливим завданням із 

запобігання корупції, крім превентивних заходів, є втілення у життя принципу 
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невідворотності відповідальності для всіх осіб, винних у корупційних 

правопорушеннях (передусім – злочинах), і забезпечення повернення незаконно 

здобутих доходів українській державі. Завдяки реалізації цього принципу 

корупційні дії повинні стати ризикованими і невигідними. Натомість спеціально-

кримінологічне запобігання передбачає покращення чинного законодавства у сфері 

запобігання корупційним проявам [160, с. 361–362].  

Як зауважив О. Костенко, кримінально-правові норми, які передбачають 

кримінальну відповідальність за корупційні злочини, можуть ефективно 

застосовуватися лише за умови належного розвитку іншого (паракримінального) 

законодавства: конституційного, цивільного, адміністративного, фінансового, 

господарського, земельного, муніципального тощо. Тому це законодавство має 

бути приведене у стан, який створював би можливість ефективного застосування 

кримінального законодавства [148, с. 140].  

На думку В. Валлє, успіх у боротьбі з корупцією залежить, окрім іншого, від 

реформи судової системи і правоохоронних органів для забезпечення реалізації на 

практиці принципу невідворотності покарання за корупційні злочини; перегляду 

антикорупційного законодавства для підвищення санкцій за корупційні злочини та 

запровадження практики послідовного, невідворотного, тотального притягнення 

корупціонерів до відповідальності [32, с. 172–173]. Необхідним є 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) [211, с. 2].  

Звичайно, для ефективного притягнення до відповідальності необхідна 

незалежність судової влади, а також жорстка підзвітність осіб, які наділені владними 

повноваженнями, перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг 

прозорості діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями по 

притягнення до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в ієрархічній 

структурі влади [145, с. 211]. Також зазначено, що для вироблення ефективної 

державної політики протидії корупції має бути побудовано концепцію комплексного 
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впливу на прояви корупції, яка, серед іншого, включає: проведення повноцінної 

судової реформи; забезпечення кримінальної юстиції ефективними 

антикорупційними методиками [29, с. 149].  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що титульною (першочерговою та 

головною) формою протидії корупції є запобігання їй. Ефективність суб’єктів і 

способів протидії корупції – потенційно найвища саме в цій формі. Якісне 

запобігання корупції шляхом усунення її причин (умов) та можливостей вчинення 

корупційних діянь закономірно зводить до мінімуму необхідність подальшої 

діяльності компетентних суб’єктів у сфері виявлення таких діянь та притягнення 

винних до відповідальності. 

Наявність таких соціальних явищ як бідність, низька правова свідомість 

суспільства, відсутність політичної волі тощо неминуче призводять до корупції. Ця 

соціальна закономірність має універсальний характер та застосовна до всіх 

соціумів і країн. Відповідно, чим серйозніші (глибші) вказані проблеми в 

конкретній державі, тим вища інтенсивність первинного виникнення та 

подальшого розвитку явища корупції. Запобігання корупції шляхом усунення цих 

причин – є найбільш ефективним способом вирішення проблеми (проте на певному 

етапі розвитку він може виявитися доступним далеко не всім країнам). 

Відповідно виявлення (розкриття) корупційних діянь вважатиметься 

ефективним лише у разі його продовження («переростання») у процесі 

притягненням винних до відповідальності. Це свідчить про нерозривність цих двох 

компонентів та їхній особливий системний зв’язок з урахуванням високого ступеня 

латентності корупції. Відповідно факт виявлення (розкриття) корупційного діяння 

не може вважатися завершеним результатом протидії корупції. Цей результат 

настає тільки після законного вирішення питання про притягнення винного до 

юридичної відповідальності і призначення справедливого (адекватного) покарання 

(стягнення). Сам факт виявлення (розкриття) вчиненого корупційного діяння у 

процесі протидії корупції є його проміжним етапом та має виключно попереднє 

кримінологічне значення. 
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Відтак, можна говорити про можливість виведення умовної «матриці 

ефективності форм і способів протидії корупції». Вона відображає закономірність, 

згідно з якою зусилля суб’єктів антикорупційної діяльності щодо протидії корупції 

прямопропорційно впливають на її рівень, залежно від послідовності застосування 

способів протидії. Ефективність протидії корупції прямо залежить не тільки від 

оперативних та процесуальних спроможностей уповноважених суб’єктів, але і від 

правильного розподілення об’єктів запобіжного впливу, пріоритетності заходів 

запобігання та етапів їх застосування. Чим вища ефективність профілактичних 

заходів, вжитих на етапі виявлення та усунення причин корупції, тим менший обсяг 

запобіжного впливу застосовується на етапі усунення можливостей (умов) для 

вчинення корупційних діянь і т. ін. 

Усунення об’єктивних та суб’єктивних причини корупції потребує тривалого 

часу та залежить від численної кількості непередбачуваних факторів. Відтак 

надмірний акцент на цій частині системи протидії корупції – малоперспективний з 

точки зору швидкого отримання результату. Акцент на останньому етапі протидії 

– виявлення (розкриття) корупційних діянь та притягнення винних до 

відповідальності – найменш продуктивний в силу: 1) особливої латентності 

корупції як її невід’ємної якісної характеристики; 2) того, що корупційне діяння 

уже вчинене і завдало шкоди суспільству; 3) того, що на цьому етапі відбувається 

правове реагування на наслідок, а не на причини та умови, які спричиняють 

корупцію. 

Тому, з урахуванням низької імовірності суттєвого зменшення причин 

корупції в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, а також через 

низький рівень потенційного розкриття корупційних діянь, основна увага 

кримінологічної теорії та практики в сфері протидії корупції в Україні сьогодні має 

бути зосереджена на запобіганні корупції шляхом усунення можливостей (умов) 

для вчинення корупційних діянь.  
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4.2. Усунення можливостей для вчинення корупційних діянь як 

найбільш перспективна форма протидії корупції 

 

Недопущення вчинення корупційних діянь як форма протидії корупції в 

Україні здійснюється в умовах, коли в потенційного корупціонера є причини і 

мотиви для правопорушення. Відтак постає проблема створення ситуації, за якої б 

у нього була відсутня сама можливість вчинити корупційне діяння. При цьому 

варто виділити два види таких запобіжних перешкод: 1) пряма відсутність 

фізичної, компетенційної чи організаційної можливості для вчинення корупційних 

діянь; 2) опосередкована перешкода для вчинення корупційних діянь у вигляді 

усвідомлення невідворотності негативних наслідків за такі дії. При цьому, другий 

вид запобіжників не можна ототожнювати з принципом невідворотності 

відповідальності, який є суттєвим засобом боротьби з корупцією, а не запобігання 

їй [395, с. 279].  

Приміром, будівництво у 2000-х роках в Грузії прозорих (у буквальному 

значенні) офісів органів державної влади, поряд з іншими антикорупційними 

засобами, дозволило зменшити дрібну корупцію через очевидну «незручність» 

неправомірної процедури приймання-передачі хабарів. В Україні нормативне 

вилучення в державних реєстраторів можливості «затягувати» розгляд 

реєстраційних справ понад суворо визначений строк, різко зменшило 

дискреційність їхніх повноважень в цій частині, а тому усунуло саму необхідність 

звернення для пришвидшення процедури тощо. Інакше кажучи, способи 

запобігання корупції саме таким чином довели свою ефективність як закордоном, 

так і в Україні. 

Визначення усунення можливостей для вчинення корупційних діянь як 

найбільш перспективної форми протидії корупції в Україні зумовлене тією 

функціональною роллю, які можливості (умови) відіграють у системі детермінації 

корупції. Як слушно зазначає Б. Головкін, причина у статичному стані сама по собі 

нічого не породжує. Для настання наслідку (реалізації причини у динаміці) 

необхідне поєднання її з умовою. За своєю сутністю умова є потенційною 



275 

  

можливістю утворення чогось іншого. Роль умови по відношенню до злочинності 

виконує соціальне середовище, що попередньо формує причину, а потім створює 

об’єктивну можливість для переходу причини у свою діалектичну протилежність – 

наслідок [52, с. 2–3]. 

Розвиваючи думку Б. Головкіна, можна говорити про те, що оскільки 

можливість для вчинення будь-якого корупційного діяння (не обов’язково 

кримінально караного) є необхідною (неминучою) ланкою в кількаетапному 

процесі такого вчинення, то дієвого усунення відповідної можливості достатньо 

для того, щоб конкретне корупційне правопорушення не відбулося. У свою чергу, 

системні та комплексні заходи з усунення можливостей для вчинення корупційних 

діянь здатні сприяти їх запобіганню в цілих сферах суспільних відносин та/або 

значними групами (видами) корупціонерів.  

У ситуації, коли усунення причин та навіть наслідків корупції в Україні 

потребує надто великих (інколи – непосильних) зусиль з боку держави та 

суспільства, треба правильно визначати пріоритетні напрями антикорупційної 

стратегії, що дадуть відчутні результати в короткостроковій і середньостроковій 

перспективі. Засоби, які традиційно застосовують для протидії корупції 

високорозвинуті країни, потребують значно більших фінансових, матеріальних, 

організаційних ресурсів у порівнянні з тими, що є в наявності української держави. 

Тому в цій ланцюговій послідовності причин, можливостей (умов) та наслідків 

корупційних правопорушень саме можливості для їх вчинення видаються 

“найслабшою ланкою” корупції, яку можна ефективно усувати навіть з 

обмеженими ресурсами. 

На сьогоднішній день найбільш перспективними в Україні способами 

усунення можливостей для вчинення корупційних діянь є: забезпечення 

антикорупційної якості чинного законодавства; розвиток механізмів та 

інструментів електронного декларування; пов’язаний з цим контроль за 

незаконним збагаченням; продовження заходів з очищення влади з дотриманням 

конституційних принципів і прав людини.  
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Забезпечення антикорупційної якості закону. Прийняття низки нових 

антикорупційних правових актів ознаменувало і новий етап розвитку протидії 

корупції в Україні. Однак надто швидкі їх підготовка та прийняття не сприяли 

обґрунтованості і досконалості норм вказаних актів, логічності та узгодженості 

окремих новел з положеннями раніше чинного законодавства. Ці нормативні акти 

передбачили суттєву зміну підходів до протидії корупції, запровадження нових 

видів відповідальності за корупційні правопорушення, а головне – започаткували 

передумови для зміни правосвідомості, як правоохоронців, так і громадян України 

щодо розуміння ними сутності корупції та її суспільно небезпечних наслідків. 

Багато положень цих актів є абсолютно новими для вітчизняної правової системи, 

у низці випадків вони конкурують між собою, створюючи суттєві проблеми під час 

їх застосування на практиці. Відтак нова антикорупційна нормативно-правова база 

є внутрішньо суперечливою, містить низку юридично необґрунтованих положень, 

передбачає дублювання функцій та повноважень антикорупційних органів [403, 

с. 183–185]. 

Крім того, корупція належить до тих проблем, які неможливо вирішити без 

проблем політичних, економічних і культурних. Тому антикорупційне 

законодавство лише ґрунт, на якому можна проводити докорінні структурні 

перетворення. Її масштаби, специфіка і детермінанти – наслідок загальних 

політичних, соціальних та економічних проблем країни. Це реакція на кризу в 

основних сферах суспільного життя, що виражається у глибокій невідповідності 

між механізмами управління суспільством і фундаментальними цілями його 

розвитку [224, с. 7].  

Проблеми сучасного етапу державотворення призводять не лише до 

зниження якості законів, але й до їхнього неправильного трактування і, відповідно, 

неефективного застосування. Отже, суттєвим чинником, що не лише впливає на 

корупцію, але й уможливлює це явище загалом, – є недосконале законодавство – як 

спеціалізовано-антикорупційне, так і загальне чи галузеве. Прийняття нормативних 

актів без урахування фундаментальних доктринальних напрацювань, а також 

очевидне використання законодавчого процесу для досягнення політико-
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корпоративних чи особистих цілей є тими параметрами вітчизняного 

нормотворення, які потребують першочергової корекції. Очевидно, що вирішити 

цю проблему могло б узгодження та закріплення на нормативному рівні 

продуманої і комплексної антикорупційної стратегії. 

Донедавна чинна Антикорупційна стратегія, передбачена на 2014–2017 роки, 

та Державна програма щодо її реалізації одразу після їхнього прийняття отримали 

досить високу оцінку експертного та наукового середовища. Ці акти 

характеризували як такі, що відповідають «міжнародним стандартам та водночас 

врахуванням конкретних умов розвитку держави, рівня та масштабу корупції, 

містять чіткі орієнтири для досягнення поставлених цілей, передбачають 

процедури та відповідальних суб’єктів, щорічні парламентські слухання з приводу 

стану виконання антикорупційної стратегії та можливість щорічного коригування 

антикорупційної політики» [3, с. 57]. 

Хоча вже через дуже короткий час ті ж експерти зробили висновок, що 

«жодної з проблем, про які йдеться в Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки, 

остаточно не вирішено, жодної з цілей – не досягнуто. Загальний рівень реалізації 

Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки 

становить 80 % (160 із 207 запланованих заходів), хоча цей документ мав бути 

реалізований на 100 %» [4, с. 47]. 

Відповідно проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018–

2020 роки» власне був спрямований на: забезпечення здійснення результативної 

антикорупційної політики шляхом удосконалення правового регулювання питань 

запобігання корупції, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють її 

проявам, формування в суспільстві нетерпимого ставлення до корупції в усіх 

сферах суспільного життя та у приватному секторі; формування в суспільстві 

атмосфери нетерпимості до проявів корупції, формування у населення довіри до 

антикорупційної політики держави і позитивного ставлення до викривачів, а також 

системне залучення державою активної частини населення, громадських 

об’єднань, представників бізнесу до антикорупційних заходів [303].  
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Цей новий проект Антикорупційної стратегії не був досить схвально 

сприйнятий громадськістю, отримав значну кількість зауважень від національних 

та міжнародних експертів, а профільний парламентський комітет зрештою 

рекомендував ВР відхилити його [227]. Відтак, упродовж тривалого часу в Україні 

була відсутня Антикорупційна стратегія як комплексний документ 

загальнодержавного рівня, який визначав би заходи із протидії корупції. Лише у 

вересні 2020 року КМ вніс на розгляд ВР проект Закону «Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020–2024 роки», який було розроблено НАЗК [304]. 

Очевидно, що жодні пояснення причин такого стану справ у державі, де корупція 

має бути в щоденному фокусі уваги кожного відповідального громадянина і 

посадовця, не можуть вважатися переконливими.  

Зазначене є однією з важливих причин, чому українське законодавство досі 

залишається багатим на «приклади нормативних актів, метою яких традиційно 

було наділення правлячої верхівки можливостями для реалізації нею корупційних 

схем. Окрім того, більшість нормативних актів, які регулюють порядок взаємодії 

фізичних осіб та суб’єктів господарювання з державними органами, делегують цим 

органам та їх посадовим особам широкі можливості для маніпулювання інтересами 

громадян і бізнесу [32, с. 139]. За даними МЮ, корупціогенні фактори містяться у 

кожному сьомому акті, який подається на реєстрацію. Особливо проблемним є те, 

що навіть антикорупційні закони можуть самі містити корупційну складову» [330, 

с. 28]. 

Дослідники зазначають, що навіть норми чинного КПК містять 

корупціогенні ризики, які полягають, завдяки неоднозначності тлумачення 

положень КПК, в можливості, наприклад, умисного невнесення прокурором, 

слідчим відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, що завдало істотної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, у тому числі якщо 

це було вчинено з метою отримання неправомірної вигоди. Суспільна 

небезпечність таких протиправних діянь полягає в тому, що вони дискредитують 
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органи державної влади, порушують конституційні права людини і 

громадянина [28, с. 273–274].  

Без сумніву, правильною є думка З. Загиней, яка вважає, що важливою 

ознакою якісного кримінального закону України є його некорупціогенність, яка 

свідчить про те, що відповідне законодавче положення не може бути підґрунтям 

для корупційної поведінки суб’єкта [94, с. 109]. Серед основних проблем, 

науковець звертає увагу на: наділення правозастосовних органів дискреційними 

повноваженнями без формалізації підстав та прийняття ними рішень; наявність 

окремих кримінально-правових приписів, що зумовлюють виникнення 

корупційних відносин; техніко-юридичні недоліки кримінально-правових 

приписів, до яких, зокрема можна віднести порушення вимог нормопроєктувальної 

техніки, а також технічні помилки в тексті, пропущення слів тощо; надмірність 

оцінної лексики у кримінальному законі України, яка не має доктринальних та 

правозастосовних стандартів; невідповідність вичерпних переліків, що містяться у 

тексті кримінального закону України, визначенню відповідних понять у 

регулятивному законодавстві; закріплення у кримінальному законі винятків без 

чіткої вказівки на те, що той або інший аспект регулювання є винятком із 

загального правила, що зумовлює можливість зловживання ними, їх двозначне 

тлумачення та інші [28, с. 110–113]. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово 

наголошував на виключній важливості принципу юридичної визначеності [318], 

який відіграє найважливішу роль в утвердженні довіри до судової системи та 

верховенства права, і це відповідно має важливе значення для організації бізнесу 

та економічного розвитку країни. Якщо цієї довіри немає, то громадяни (та 

зарубіжні інвестори) не зможуть вступати в договірні відносини з місцевими 

партнерами і відмовлятимуться від господарської діяльності, яка є необхідною для 

економічного розвитку країни. Отже, наявність юридичної визначеності (або її 

відсутність) має важливий економічний вплив. Їй мають сприяти всі три гілки 

влади. Вона зобов’язує законодавчий орган забезпечити належну якість законів та 

інших правових актів, які він приймає. Юридична визначеність вимагає від 
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виконавчої влади поважати її під час виконання цих правових актів, а також під час 

прийняття загальних чи індивідуальних рішень. Судова влада повинна 

дотримуватися цього принципу, коли застосовує правові акти до конкретних справ 

та тлумачачи законодавчі положення [481]. 

У доктрині Суду Європейського Союзу закон з нечітким змістом 

розглядається як такий, що не відповідає принципу юридичної визначеності (legal 

certainty), що є загальним принципом права ЄС (general principle of the EU law). 

Юридичну визначеність Суд розглядає як зобов’язання держави забезпечити 

легкість з’ясування права тими, до кого воно застосовується, очевидно, 

переслідуючи мету чіткого визначення меж особистої свободи [84, с. 24]. 

Європейський Суд з прав людини установив такі вимоги щодо якості закону: 

по-перше, приписи права мають бути достатньо зрозумілими: в розпорядженні 

громадянина має бути певна настанова, котра точно відповідає умовам юридичних 

норм, застосовним у конкретному випадку; по-друге, норма не може розглядатись 

як «право», якщо її не сформульовано з достатньою чіткістю, що дає громадянинові 

змогу регулювати свою поведінку: він повинен бути в змозі – у разі потреби не без 

відповідної поради – передбачити, тією мірою, що є прийнятною за конкретних 

обставин, наслідки, до яких може призвести певна виконана дія [317]. 

На необхідність дотримання вимог визначеності правових норм 

неодноразово звертав увагу Конституційний Суд України у своїх рішеннях, 

зазначаючи, зокрема, що визначений у ст. 8 Конституції України принцип 

верховенства права вимагає від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність (рішення від 02 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, 

22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005, 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019, 20 червня 2019 р. 

№ 6-р/2019, 11 червня 2020 р. № 7-р/2020). 

Тож, розвиваючи європейську судову та іншу правозастосовну практику, з 

урахуванням доктринальних підходів Конституційного Суду України, є підстави 

запропонувати включити до кримінологічного наукового обігу термін 

«антикорупційна якість закону». Одна з головних вимог до антикорупційної якості 

закону полягає у тому, що закон має бути максимально чітким у визначенні меж 
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повноважень органу публічної влади з метою уникнення можливостей надмірної 

дискреції посадової (службової) особи для вчинення корупційного діяння. 

Першочерговим засобом перевірки закону (проекту закону) на його відповідність 

вимогам антикорупційної якості є антикорупційна експертиза нормативних актів. 

Потенційно антикорупційна експертиза в концентрованому вигляді 

становить головний елемент превентивної антикорупційної політики. 

Впровадження практики антикорупційної експертизи законопроектів належить до 

дієвих механізмів протидії корупції, розроблення, реалізація та вдосконалення яких 

є невід’ємною умовою досягнення цілей реформування в Україні у контексті 

адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу [237, с. 67].  

Телеологічною особливістю антикорупційної експертизи є її націленість на 

пошук у нормативних текстах положень, що створюють умови для прояву корупції, 

і їх усунення за допомогою вилучення з текстів нормативних правових актів, 

доповнення нормативно-правових актів відповідними змінами, викладу норм 

правових актів у новій редакції. Антикорупційна експертиза належать до 

юридичних експертиз і найбільше функціонально схожа на правову експертизу, 

хоча має загальні ознаки та характеристики, спільні з іншими видами юридичних 

експертиз (громадська, спеціалізована, кримінологічна) [237, с. 68]. 

Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється МЮ, крім 

антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на 

розгляд ВР народними депутатами України, яка здійснюється комітетом ВР, до 

предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією. Обов’язковій 

антикорупційній експертизі, яку проводить МЮ, підлягають усі проекти 

нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд КМ. 

Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити за 

власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу 

проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд ВР або КМ. НАЗК 

інформує відповідний комітет ВР або КМ про проведення антикорупційної 

експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для 
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зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше десяти 

днів. 

Детальніше механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів та проектів нормативно-правових актів з метою запобігання 

вчиненню корупційних правопорушень через наявність у законодавстві 

корупціогенних факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню 

корупційних правопорушень, визначено в Наказі МЮ від 18 березня 2015 р. [69]. 

Крім того, з метою реалізації положень Закону «Про запобігання корупції», НАЗК 

затвердило новий Порядок проведення НАЗК антикорупційної експертиз, який 

визначає процедуру проведення ним антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд ВР або КМ [301]. 

Прийняття нового Порядку було зумовлено зокрема тим, що попередня його 

редакція тривалий час не враховувала змін, внесених Законом України від 

02 жовтня 2019 р. № 140-IX до Закону «Про запобігання корупції», якими, зокрема, 

змінено форму урядування НАЗК з колегіальної на одноосібну. Крім того, НАЗК 

протягом тривалого часу не проводило антикорупційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів. Вказані обставини зумовили зміну процедури 

підготовки висновків антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів. У зв’язку з цим НАЗК було запропоновано удосконалити чинний на той час 

Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів НАЗК [300], а саме: 

1) визначити, що приводами для проведення антикорупційної експертизи 

проекту нормативно-правового акту є як безпосереднє виявлення НАЗК 

корупціогенних факторів в проектах нормативно-правових актів за результатами 

періодично здійснюваного їх аналізу, так і звернення до НАЗК державних органів, 

підприємств, установ, організацій, представників громадських об’єднань тощо з 

відповідною пропозицією; 

2) уточнити процедуру залучення Громадської ради при НАЗК до проведення 

ним антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та 
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визначити, що мотивовані пропозиції Громадської ради можуть бути враховані 

НАЗК при підготовці висновку антикорупційної експертизи; 

3) доповнити Порядок положеннями щодо врахування при проведенні 

антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акту інформації, що 

надходить до НАЗК через регулярні канали повідомлення про ймовірні факти 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та їхній 

зв’язок зі сферою регулювання проекту нормативно-правового акту; 

4) передбачити надання НАЗК експертної допомоги з усунення ознак 

корупціогенних факторів розробнику проекту нормативно-правового акту або 

органу видання відповідного нормативно-правового акту. 

У літературі небезпідставно висловлюють пропозиції урегулювати 

проведення правової експертизи та окремих її видів в єдиному нормативно-

правовому акті, що значно б підвищило рівень якості підготовки нормативно-

правових актів та ефективності їх застосування, зокрема шляхом прийняття Закону 

«Про нормативно-правові акти», який би забезпечив єдиний концептуальний підхід 

до ієрархії, процедури опрацювання, прийняття та набрання чинності нормативно-

правових актів та визначив єдині критерії до їх основних елементів та класифікації. 

Зарубіжний досвід країн свідчить саме про законодавчий рівень врегулювання 

цього питання [172, с. 132]. 

Водночас важливо визнати, що сьогодні міжнародних стандартів, які 

стосуються антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів, 

практично не існує. Більше того, жоден із чинних міжнародних договорів не 

встановлює для України такого чи подібного зобов’язання (не враховуючи, 

звичайно, загальних вимог щодо забезпечення кожною державою належної якості 

прийнятих нормативних актів, що, також, повинно мінімізувати можливість 

існування в них корупційних ризиків). Не можна говорити і про існування традицій 

чи тенденцій у цій сфері серед інших країн, адже більшість із них не встановлює 

правових підстав для здійснення антикорупційної експертизи. Водночас, є низка 

країн (наприклад, Південна Корея, Чехія, Молдова, Вірменія), де антикорупційна 
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експертиза використовується як один із ефективних інструментів запобігання 

корупції [3, с. 157]. 

Під час антикорупційної експертизи у проектах нормативно-правових актів 

найбільше виявляється недоліків техніко-юридичного характеру, які також 

сприяють вчиненню корупційних правопорушень. Досить часто проекти містять 

такий корупціогенний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов’язків 

органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція), наслідком чого 

може бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних 

повноважень, створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей 

для зловживання наданими їм повноваженнями [6]. 

Отже, розвитку корупції сприяють норми правових актів, розроблені з 

порушенням правил і прийомів юридичної техніки. Нормативним актам України 

часто притаманні значні недоліки текстової форми (неточність, невідповідність 

понять, які застосовуються у тексті), а також логічні протиріччя. Такі недоліки 

сприяють неоднозначному тлумаченню положень нормативних актів і таким чином 

надають державним органам можливість висувати додаткові, часто недоцільні й 

неадекватні вимоги до громадян і підприємців, які породжують корупцію [32, 

с. 139]. 

Перевірка електронних декларацій – новітній засіб запобігання корупції в 

Україні. Якщо антикорупційна експертиза нормативних актів по праву вважається 

потенційно одним з найбільш дієвих способів запобігання корупції, то електронне 

декларування уже реально стало одним з найбільш успішних проектів з запобігання 

корупції в Україні. На думку працівників органів правопорядку, саме цей спосіб 

усунення умов вчинення корупційних правопорушень є найбільш перспективним 

на сучасному етапі протидії корупції (див.: Додаток Е, п. 9).  

За законом перевірка «е-декларацій» є виключною прерогативою НАЗК. Для 

цього його наділено відповідним правовим інструментарієм, правом визначати 

порядок такої перевірки, одержання потрібної інформації, проведення моніторингу 

способу життя декларантів тощо. 



285 

  

У разі встановлення перевіркою, що в декларації відображено недостовірні 

відомості, НАЗК повідомляє про це спеціально уповноважені суб’єкти у сфері 

протидії корупції, які мають належно відреагувати на таке повідомлення. Йдеться 

передусім про НАБУ, до підслідності якого належить розслідування декларування 

умисно недостовірної інформації та незаконного збагачення. Не виключене і 

направлення результатів перевірки декларацій і до інших правоохоронних органів 

(у тому числі до прокуратури та поліції), якщо НАЗК виявить правопорушення, 

реагування на яке належить до компетенції цих органів. 

Зазначимо, що деякі високопосадовці вишукали можливість взагалі уникнути 

участі у всеосяжному процесі декларування, а отже й суспільного контролю за 

їхніми статками. Натомість е-декларації мають подавати усі публічні особи, в якій 

би сфері вони не працювали. В оцінюванні результатів проведеного декларування 

треба брати до уваги те, що головне призначення декларування – запобіжне. Воно 

спрямоване на усунення умов для корумпування, на недопущення корупції в 

майбутньому. У цьому його основна суть: воно створює умови неможливості 

використання неправомірних доходів, отримання яких без такого використання 

втрачає сенс.  

Звичайно, якщо виходити з правових принципів, то притягнути до 

кримінальної відповідальності декларанта після першої (по суті — нульової) 

декларації складно. Проте вже саме по собі усвідомлення корупціонером факту 

подальшої необхідності включення неправомірно набутого майна до декларації, 

усвідомлення обов’язку пояснення його походження, природньо зменшує його 

корупційну активність, або ж принаймні, ускладнює її. 

Крім того, не треба забувати про ще один вид відповідальності для 

декларантів-політиків – політичної. Декларування «скинуло маски» з багатьох із 

них і відкрило можливість кожному виборцю подивитися на них без полуди й 

сказати своє слово на найближчих виборах. А це слово – це вже відповідальність 

кожного, перекладати яку далі ні на кого. Зокрема, виборці також мають відповісти 

за свій вибір. У цьому – суть демократії. Надзвичайно важливо, щоб декларування 
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стало засобом суспільного контролю над владою, а не перетворилося на інструмент 

влади для досягнення нею своїх цілей [377]. 

Проте на певному етапі експерти, журналісти, політики, громадські діячі 

почали активно висловлювати невдоволення роботою НАЗК [419]. Приміром, за 

2017–2018 роки з близько 2 мільйонів щорічних декларацій НАЗК перевірило 

всього 615, або 0,03 %. Майже половина всіх перевірених декларацій – це вище 

політичне керівництво (Адміністрація президента, Кабмін, народні депутати), 

судді і прокурори. У багатьох перевіряли одразу по 2–3 декларації. І у 90 % 

декларацій ознак кримінальних корупційних правопорушень не знайшли. Тобто, 

якщо вірити результатам роботи НАЗК за два роки, системної корупції в цих 

органах немає [80]. 

Як зазначила К. Риженко: «НАЗК вже існує давно в порівнянні з іншими 

частинами антикорупційної інфраструктури, але, на жаль, довгий час вся 

антикорупційна спільнота і всі свідомі громадяни нашої країни говорили, що не 

вийшов цей варіант, не працює цей орган, він є політично заангажованим. Він не 

показує цих результатів, які б мали показати. Ми пам’ятаємо той час, коли 

чиновники подали декларації, де показали свої будинки, ікони, храми, зброю і тому 

подібне, але пройшло вже понад два роки, і НАЗК перевірило лише сотню 

декларацій з мільйонів. Тому давно вже говорять про потребу перезапуску» [247]. 

2 жовтня 2019 р. прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання 

корупції» [320], який пришвидшив процес перезавантаження НАЗК (про що 

детальніше – в наступному розділі).  

Очищення влади як запобіжний спосіб зменшення корупції. Ще одним 

питанням, яке потребує критичного і прискіпливого аналізу в контексті протидії 

корупції в Україні є факт прийняття та виконання Закону «Про очищення влади», 

який визначає правові та організаційні засади проведення люстрації для захисту та 

утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в 

Україні. Згідно з цим Законом, очищення влади (люстрація) – це встановлена 

Законом «Про очищення влади» або рішенням суду заборона окремим фізичним 
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особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування [297]. 

Зокрема, вказаним Законом передбачено, що протягом п’яти (або десяти) 

років з дня набрання чинності Законом (або відповідним рішенням суду) посади, 

щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, 

зазначені у відповідних нормах Закону. 

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в 

управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на 

узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ 

національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод 

людини, і ґрунтується на принципах: верховенства права та законності; 

відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної 

відповідальності; гарантування права на захист. 

Закон «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» визначив правові 

та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної 

юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур 

розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до 

дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням 

присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян 

до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості [274]. 

Дослідники зазначають, що для успішного здійснення люстрації в 

посткомуністичних умовах треба враховувати п’ять основних чинників: моральний 

авторитет та політичну волю нової влади; підтримку ідеї очищення, оновлення 

владних структур у суспільстві; наявність законодавчої бази, що відповідає нормам 

міжнародного права та спирається на світовий досвід; збереження архівів 

(документів), на основі яких можна встановити злочинні дії влади; існування 

персоналу, спроможного та гідного проводити люстрацію. Неоднаковість типів 

люстрації обумовлюється різними типами трансформації. У Польщі 

реформістський, компромісний характер системних змін (проект «Круглого 
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столу») фактично унеможливив швидке та ефективне проведення люстрації. У 

Чехії революційні перетворення зумовили достатньо швидке прийняття законів про 

люстрацію: під тиском суспільства нові еліти вимушені були піти на непопулярні 

зміни, всупереч домовленостям та особистим упередженням [207, с. 156]. У 

контексті вказаного зарубіжного досвіду можна лише погодитись, що люстрація 

має виконувати, власне, функцію оновлення (очищення) державного апарату, а не 

ставати ще одним інструментом притягнення особи до кримінальної 

відповідальності. 

Люстрація як особлива процедура відповідальності державних службовців 

містить як юридичні, так і політичні складники. Якщо мета і завдання люстрації 

мають головно політичне забарвлення, то її процедурні аспекти мають 

узгоджуватися із загальними засадами належної правової процедури, такими як 

справедливість, презумпція невинуватості, індивідуалізація та пропорційність 

покарання, забезпечення права обвинуваченого на захист, а також права на 

оскарження рішення щодо притягнення особи до відповідальності [233, с. 157–158]. 

Управлінська люстрація після падіння авторитарних режимів сприяє 

очищенню влади від носіїв корупційних відносин і є відправним пунктом для 

реалізації комплексу антикорупційних заходів. Люстрація не є механізмом, що 

абсолютно унеможливлює корупцію, але незаперечно сприяє її запобіганню. 

Порівняльний аналіз динаміки стану корупції у трьох групах пострадянських 

держав доводить, що люстрація після падіння радянських режимів сприяла 

протидії корупції, хоча і не завжди ефективно. Управлінська люстрація є лише 

інструментом створення сприятливих умов для реалізації необхідних засобів щодо 

протидії корупції [360, с. 177]. 

Конституційний Суд України 18 березня 2015 р. відкрив конституційне 

провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) деяких положень 

Закону «Про очищення влади». З часу відкриття провадження КСУ неодноразово 

переносив розгляд справи, зазначаючи, що продовжить її розгляд на одному з 

наступних пленарних засідань [135]. 
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Варто зауважити, що парламентські юристи – фахівці Головного науково-

експертного управління, даючи свій висновок на проект Закону «Про очищення 

влади» (2014 р.), зазначали, що законопроект у запропонованій редакції «не 

дозволить досягнути мети очищення влади, оскільки: замість посилення чи 

запровадження ефективних механізмів вилучення із влади осіб, що її 

дискредитували, законопроект пропонує дублювання вже передбачених 

законодавством перевірок, які на практиці продемонстрували свою 

неефективність; у проекті не запропоновано зрозумілого та цілісного механізму 

очищення влади, а значна частина приписів проекту має не завершений та 

суперечливий характер. Узагальнюючим висновком була пропозиція повернути 

законопроект на доопрацювання суб’єкту подання» [307].  

ЄСПЛ у рішенні від 17 жовтня 2019 р. вказав, що звільнення державних 

службовців згідно із законодавством України про люстрацію призвело до 

порушення їхніх прав. Зокрема, справа «Полях та інші проти України» стосувалась 

звільнення п’яти державних службовців згідно із Законом про очищення 

(люстрацію) влади 2014 року. У рішенні Палати у справі Європейський суд з прав 

людини одноголосно визнав, що: «Закон про люстрацію отримав дуже широке 

застосування і це призвело до звільнення заявників просто за те, що вони 

працювали на державній службі більше року, поки пан Янукович перебував при 

владі. Таким чином, закон не стосувався окремих заявників або того, чи були вони 

пов’язані з будь-яким недемократичним діянням, яке мало місце колишнього 

президента. У цьому контексті Закон про люстрацію відрізнявся від більш вузько 

націлених люстраційних процедур, що застосовувалися в інших центрально-

східних європейських державах» [104]. 

У Висновку Венеційської комісії щодо закону «Про очищення влади (про 

люстрацію)» вказано, що: «Люстрація не повинна замінити собою структурні 

реформи, спрямовані на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією, 

однак може доповнити їх як надзвичайний захід самозахисту демократії у тій мірі, 

що вона поважає європейські стандарти в галузі прав людини та верховенства 

права» [241]. 
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Здійснення люстрації в Україні ускладнено явищами політичного та 

суспільного життя, неоднозначною реакцією європейських інституцій на 

застосування чинного закону, особливістю ментальності українського суспільства, 

що з одного боку, схвалює люстрацію, а з іншого – не бажає змінювати підходи до 

розуміння корупції та її подолання. Закон «Про очищення влади» не позбавлений 

недоліків, у тому числі істотних, однак люстрація потрібна сучасному 

українському суспільству для втілення в життя принципів демократії [387, с. 236–

249].  

Безперечним є те, що люстрація, як важлива частина антикорупційного 

процесу, має здійснюватися на правових засадах, з дотриманням вимог Конституції 

України та забезпеченням конституційних прав і свобод. Те, що після падіння 

автократичного режиму у 2014 році потрібно було проводити очищення влади – не 

викликає жодних сумнівів. Крім іншого, цей процес мав яскраво виражене 

антикорупційне спрямування і тому загалом був виправданим. Водночас також не 

викликає жодних сумнівів і те, що заходи очищення влади мали і мають бути 

юридично обґрунтованими, відповідати Конституції і не порушувати права 

людини.  

Ситуація зі здійсненням державної влади в Україні у 2010–2014 роках, а 

також наслідки, які вона мала, є безпрецедентними у світі. Цей аспект треба також 

враховувати, оцінюючи Закон «Про очищення влади». Таку виважену оцінку мав 

би (вже давно) дати Конституційний Суд України, щоб, по-перше, покласти край 

тим політичним суперечкам, які впродовж шести років точаться навколо цього 

закону, по-друге, поставити правову крапку у спорі щодо того, які положення 

вказаного Закону відповідають Конституції України, а які були включені до нього 

безпідставно – усупереч Основному Закону держави. 

Найбільш актуальними способами (засобами) протидії корупції в сучасній 

Україні є: удосконалення антикорупційного законодавства та усунення 

(запобігання) корупційним ризикам у законодавстві загалом; контроль за способом 

життя представників публічної влади, зокрема через розвиток механізмів та 

інструментів електронного декларування; пов’язаний з цим контроль за 
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правомірністю доходів та забезпеченням відповідальності за незаконне збагачення; 

продовження заходів з очищення влади з дотриманням конституційних принципів 

і прав людини. 

Акцент на останньому етапі протидії – виявленні (розкриття) корупційних 

діянь та притягнення винних до відповідальності – найменш продуктивний в силу: 

1) особливої латентності корупції як її невід’ємної якісної характеристики; 2) того, 

що корупційне діяння уже вчинене і завдало шкоди суспільству; 3) того, що на 

цьому етапі відбувається правове реагування на наслідок, а не на причини та умови, 

які спричиняють корупцію. 

Незважаючи на значний прогрес протягом останнього часу, пов’язаний із 

прийняттям антикорупційних актів, при системному аналізі їх приписів 

виявляється низка невідповідностей та суперечностей, відсутність єдиного 

концептуального підходу. Такий стан законодавства не лише суттєво ускладнює 

діяльність з протидії корупції, але й сприяє її поширенню. Відсутність в Україні 

упродовж тривалого часу Антикорупційної стратегії як комплексного документу 

загальнодержавного рівня є свідченням серйозних проблем у сфері стратегування 

антикорупційної протидії та потребує якнайтерміновішого усунення. Нова 

антикорупційна стратегія має бути побудована з врахуванням особливостей 

наявної системи протидії корупції в Україні з визначенням пріоритетності 

усунення умов для вчинення корупційних діянь. 

Незважаючи на те, що електронне декларування уже стало одним з найбільш 

успішних проектів з запобігання корупції в Україні, потребує суттєвого 

удосконалення прикладний процес перевірки декларацій з метою максимально 

широкого охоплення усіх документів, що підлягають перевірці. Тільки такий підхід 

повноцінно забезпечуватиме усунення умов для корупційної поведінки, 

створюючи стійке переконання потенційного корупціонера у неможливості 

уникнути відповідної перевірки. Як перспективний захід може розглядатися 

декриміналізація діяння, передбаченого ст. 3661 КК («Декларування недостовірної 

відповідальності»), з віднесенням його до категорії адміністративних деліктів 

та/або дисциплінарних проступків. Підставою для такого перегляду може бути те, 
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що визнання декларування недостовірної інформації злочином відбулося за 

відсутності достатніх для криміналізації характеру і ступеню небезпечності. Тобто, 

у даному випадку можна говорити про необґрунтовану криміналізацію [188, с. 94–

99]. Додатковими аргументами на користь декриміналізації вказаного діяння є 

існування адміністративної та дисциплінарної відповідальності за таке діяння та 

зменшення кількості порушень такого характеру. 

 

4.3. Оперативно-розшукова протидія корупції в Україні 

 

Серед комплексу правових і організаційних заходів, які вживає держава із 

протидії корупції (у тому числі при здійсненні спеціально-кримінологічної 

профілактики) [397, с. 327–334], важливе місце займає ОРД, яка є різновидом 

правової діяльності державних органів та безпосередньо пов’язана із виконанням 

державою правоохоронної та правозахисної функції. 

Треба зазначити, що основний тягар у боротьбі зі злочинністю, у тому числі 

її організованими формами, було покладено на оперативні підрозділи відповідних 

органів правопорядку, що уповноважені на здійснення ОРД. Така діяльність 

упродовж тривалого періоду часу розглядалась як державно-правовий засіб 

боротьби зі злочинністю, а її роль часто визначалась як механізм виявлення, 

фіксації та документування процесуальними засобами злочинної діяльності, яка 

передувала досудовому розслідуванню. 

У сучасних умовах ОРД безпосередньо спрямована на забезпечення 

виконання завдань кримінального судочинства, зокрема в частині швидкого і 

повного розкриття вчинених злочинів, у тому числі корупційних. До того ж, у ході 

здійснення ОРД використовують не тільки засоби примусу (проведення 

оперативно-розшукових заходів, розшук осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування), але і в засоби оперативно-профілактичного впливу, що 

забезпечують попередження вчинення корупційних злочинів. 

З урахуванням високої ефективності та практичної значущості ОРД 

Конвенцією ООН проти корупції (ч. 1 ст. 50), рекомендовано з метою ефективної 
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боротьби з корупцією кожній Державі-учасниці, вживати, у межах своєї 

компетенції, таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити 

проведення її компетентними органами контролю над поставками й, у тих 

випадках, коли вона вважає це доречним, використання інших спеціальних методів 

розслідування, таких як електронне спостереження або інші форми спостереження, 

або таємні операції, на своїй території, а також визнання доказів, зібраних за 

допомогою таких методів, у суді.  

Світова практика боротьби з корупцією також надає великого значення 

оперативно-розшуковій діяльності [12, с. 31] та використовує її результати в 

кримінальному процесі, визнаючи, що найефективнішим (але одночасно і 

найдорожчим) засобом боротьби з корупцією є «негласне таємне 

розслідування» [414, с. 230; 508]. 

У контексті стратегічного напряму протидії корупції діяльність оперативних 

підрозділів значною мірою має спрямовуватися на попередження корупційної 

злочинності і передбачати виявлення причин, що її породжують, і умов, які їй 

сприяють, з подальшим вжиттям заходів щодо їх усунення. Крім того, така 

діяльність має включати в себе виявлення осіб, від яких можна очікувати вчинення 

корупційних злочинів (потенційних корупціонерів), та існуючих корупційних схем 

– ще до моменту виявлення ознак злочину або осіб, які його вчинили чи готуються 

вчинити. Крім того, така діяльність має передбачати вжиття заходів щодо 

запобігання і припинення злочинів, що готуються. Наразі ж зусилля оперативних 

підрозділів спрямовуються на виявлення та фіксацію уже вчинених корупційних 

злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили [395, с. 305].  

Варто зауважити, що кількість корупційних злочинів, внесених в ЄРДР за 

останні роки значно зросла. Так, у 2015 році у провадженні правоохоронних 

органів знаходилося 2870 кримінальних проваджень за фактами корупційних 

злочинів, у 2016 році – 2576, у 2017 році – 3817, у 2018 році – 4859, а у 2019 році – 

вже 6743 таких проваджень [61]. Однак ефективність розслідування цих злочинів 

за останні роки значно істотно знизилась. Зокрема у 2015 році було направлено до 

суду 1742 кримінальних провадження (60,7 % від загальної кількості справ у 
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провадженні) з обвинувальним актом (клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру, клопотанням про вирішення питання про звільнення 

від кримінальної відповідальності), у 2016 році – 1775 (68,9 %), у 2017 році – 2176 

(57 %), у 2018 році – 2361 (48,6 %), а у 2019 році – 2576 кримінальних провадження 

(38,2 %) [63].  

Окрему увагу варто звернути на результативність розслідування 

спеціалізованими антикорупційними органами, зокрема НАБУ та ДБР. Зокрема, у 

2017 році у провадженні НАБУ знаходилося 714 кримінальних проваджень за 

фактами корупційних злочинів (з них направлено до суду 91 кримінальне 

провадження – 12,7 %), у 2018 році – 633 (111 – 17,5 %), а у 2019 році – 767 (132 – 

17,2 %). Щодо ДБР, то у його провадженні у 2018 році знаходилося 

229 кримінальних проваджень за фактами корупційних злочинів (жодного з 

проваджень цієї категорії до суду не направлялося), а у 2019 році – 3056 таких 

проваджень (з них направлено до суду 276 – 9 %) [355; 354]. 

Як випливає з цих даних, ефективність досудового розслідування 

антикорупційних органів залишається на невисокому рівні, що певною мірою 

зумовлено недосконалістю законодавчого регулювання ОРД, як ефективного 

засобу протидії корупції. 

Низьку якість досудового розслідування корупційних злочинів Національне 

агентство з питань запобігання корупції називає серед основних причин закриття 

судами великої кількості справ про корупційні злочини. У 2019 році кожна 

четверта (25 %) справа про корупційні злочини та злочини, пов’язані з корупцією, 

була закрита судом, у 2018 році цей показник був ще суттєвіший – 31 %. Загалом у 

2019 році за вчинення таких злочинів було засуджено 1479 осіб (+10 %), 

виправдано було 526 людей (+33 %), щодо 702-х провадження були закриті [93]. 

Механізм реалізації превентивної функції оперативно-розшукових 

підрозділів у протидії корупційній злочинності зумовлений необхідністю 

кримінально-правового впливу держави на осіб, які вчиняють корупційні злочини. 

З цього випливає, що реалізація превентивної функції проходить певні етапи – від 

формування антикорупційних елементів кримінально-правової політики держави з 
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метою запобігання злочинам корупційної спрямованості до діяльності оперативно-

розшукових підрозділів у сфері попередження, припинення і розкриття цих 

злочинів. 

Структурно-організаційно профілактична функція оперативних підрозділів 

має потужний потенціал. Сам факт наявності обізнаності у потенційних 

правопорушників про серйозні можливості оперативних підрозділів породжує у 

них впевненість у невідворотності покарання за корупційні злочини, що формує 

законослухняну поведінку. Як такі можливості виступають найперше заходи 

негласного характеру щодо виявлення та розкриття корупційних злочинів 

(використання конфіденційного співробітництва громадян, спеціальних технічних 

засобів, тактичних прийомів). 

Якщо на момент прийняття Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» 

(18 лютого 1992 р.) ОРД могли здійснювати оперативні підрозділи чотирьох 

органів (внутрішніх справ, національної безпеки, прикордонних військ та 

управління охорони вищих посадових осіб), то на сьогодні ОРД мають право 

здійснювати оперативні підрозділи десяти органів правопорядку – Національної 

поліції України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, управління державної охорони, органів доходів і 

зборів, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, розідувальних 

органів МО України, НАБУ та ДБР.  

Це означає, що суттєво збільшивши кількість суб’єктів здійснення ОРД, 

держава розглядає таку діяльність як важливий інструмент протидії злочинності та 

визнає її пріоритетною у викритті латентних злочинів (корупційні злочини, як 

відомо, відносяться до категорії високолатентних).  

Водночас у постійному розширенні сфери здійснення ОРД є й певні негативні 

моменти. По-перше, це об’єктивно збільшує ризики порушення конституційних 

прав і свобод людини при проведенні негласних оперативно-розшукових заходів 

(навіть за існування комплексу правових гарантій законності проведення таких 

заходів). По-друге, це призводить до дублювання функцій різних органів 

правопорядку. Наразі таке дублювання притаманне багатьом органам, до 
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компетенції яких віднесена боротьба з корупцією (НАБУ, ДБР, СБУ, Національна 

поліція). По-третє, не у всіх випадках здійснення ОРД з антикорупційною метою 

узгоджується з підслідністю відповідного органу, що, з одного боку, ставить під 

сумнів законність (допустимість) отриманих оперативно-розшуковим шляхом 

доказів корупційної діяльності, з іншого – допускає безпідставне (з погляду 

процесуального закону) використання повноважень іншого компетентного органу 

(наприклад, у частині виявлення та розслідування корупційних злочинів, 

віднесених до виключної компетенції НАБУ).  

У літературі слушно звернуто увагу на те, що відсутність чітких правил щодо 

визначення підслідності, неоднозначне тлумачення норм процесуального та 

матеріального права надає можливість формально дотриматися вимог 

законодавства та одночасно досягнути бажаної мети. Наприклад, по факту 

діяльність будь-якого конвертаційного центру спрямована на сприяння певним 

особам ухилитися від сплати податків, здійснити відмивання коштів шляхом їх 

переведення у готівку, завершення деяких форм зловживань і розкрадань. Відтак, 

якщо виник намір «напасти» на конвертаційний центр, можуть використовуватися 

такі схеми: слідчі податкової реєструють провадження за ст. 212 КК (ухилення від 

сплати податків), слідчі Національної поліції за ст. 190 (шахрайство) або 

статтями 366, 358 (підробка документів), СБУ – фінансування тероризму, ДБР та 

НАБУ за ознаками службових злочинів щодо правоохоронців, які «кришують 

конверт». Ну і кожен із зазначених органів може дореєструвати ст. 209 (легалізація 

майна здобутого злочинним шляхом) для солідності. Реалізації зазначених 

прийомів сприяє і ст. 214 КПК, якою не встановлено жорстких умов щодо форми 

та змісту заяв або повідомлення про вчинення злочину, порядку її подання. Відтак, 

встановлені правоохоронцями «фактичні обставини справи» і кваліфікація 

залежать суто від фантазії слідчого або оперативного працівника, які втілюються в 

життя рапортом про виявлення ознак злочину, заявами від контрольованих 

фізичної особи чи громадської організації або через викид інформації в ЗМІ. Це у 

свою чергу підвищує корупційні ризики під час використання слідчими та 

оперативними підрозділами своїх повноважень [216]. 
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Зазначені проблеми підсилюються нормативною недосконалістю системи 

забезпечення реальної (а не формальної) незалежності слідчих і прокурорів. Адже, 

за наявності прямої законодавчої заборони впливати на рішення слідчого 

(прокурора) у його керівника залишається управлінський інструментарій 

непрямого впливу, зокрема через зміну функціонального навантаження на 

окремого працівника правоохоронного органу чи цілого структурного підрозділу 

(зміна групи прокурорів, слідчих). Навіть автору цієї роботи, перебуваючи на одній 

з найвищих посад у системі прокуратури України (заступника Генерального 

прокурора) довелося відчути усю слабкість нормативних гарантій незалежності на 

собі. Йдеться про відомий випадок перерозподілу функцій між заступниками 

Генерального прокурора, в результаті чого розслідування низки резонансних справ 

було поставлено у фактичну залежність від позиції Генерального прокурора [101]. 

Крім того, деякі з недоліків, виявлених у діяльності оперативно-розшукових 

органів, безпосередньо пов’язані з недосконалістю чинного оперативно-

розшукового та кримінального процесуального законодавства, оскільки 

відсутність єдиного правового механізму отримання, документування і 

використання результатів ОРД в кримінальному судочинстві породжує 

необхідність прийняття великої кількості відомчих нормативно-правових актів, які 

часто вступають у протиріччя з законом. А це відповідно веде до суттєвої 

розбіжності оперативно-розшукової, слідчої та судової практики. 

Загалом же після прийняття у 2012 році нового КПК та запровадження 

інституту негласних слідчих (розшукових) дій ОРД значною мірою втратила свою 

самостійність, а отже – й свою ефективність. Вона була знівельована тим, що: 

1) здійснення ОРД стало неможливим без відповідного погодження з прокурором; 

2) власне ОРД як самостійний вид специфічної державної діяльності перестала 

існувати – вона стала різновидом слідчої діяльності, а заходи ОРД – різновидом 

слідчих (розшукових) дій. 

Якщо раніше інформацією про значну частину ОРД (з моменту заведення 

оперативно-розшукової справи і до моменту її реалізації) володів лише 

оперативний працівник, який її здійснював, та начальник оперативного підрозділу 
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(органу), то за новим КПК така інформація стала доступна прокурору (раніше 

прокурор мав доступ до такої інформації у кількох виключних випадках). Більше 

того, у здійсненні ОРД оперативний працівник (оперативний підрозділ) став 

відігравати вторинну (похідну) роль, що саме по собі є нонсенсом. Його функція 

почала зводитися до виконання доручень слідчого та прокурора, що веде до 

витіснення з ОРД власне оперативної її складової. 

Після запровадження нового КПК відбулась поступова зміна правосвідомості 

правозастосувачів, що призвело до зменшення випадків використання результатів 

ОРД як доказів та фактичного нівелювання значимості ОРД у процесі 

розслідування злочинів. 

Без перебільшення зазначена обставина стала причиною значного 

погіршення стану протидії оперативними підрозділами злочинності (у тому числі 

корупційної) в державі. І ця тенденція спостерігається з року в рік. Зокрема, у 

2013 році лише за матеріалами оперативно-розшукових справ підрозділів боротьби 

з корупцією та організованою злочинністю СБУ було розпочато 932 кримінальних 

провадження, тоді як у 2014 році – 802 кримінальні провадження, у 2015 році – 

463 кримінальні провадження, а у 2016 році – лише 287 кримінальних 

проваджень [358]. 

Тенденція погіршення роботи спостерігалась і в діяльності інших 

оперативних підрозділів. І це при тому, коли в країні відбувається 

неконтрольований потік зброї з місць проведення ООС на сході держави, який 

ставить у небезпеку життя і здоров’я громадян України. Поширеними є випадки 

збройних нападів на фінансові установи, підприємства та підприємців, 

пограбування приватних помешкань, крадіжки автомобілів та іншого приватного 

майна, які нерідко супроводжуються вбивствами та спричиненням тілесних 

ушкоджень потерпілим. Особливої уваги потребує протидія організованій 

злочинності, у тому числі у сфері економіки держави та поєднаної з корупцією. 

Про необхідність удосконалення ОРД свідчить і низький рівень фактичного 

розкриття злочинів, і загальний залишок кримінальних проваджень, у яких злочини 

неможливо розкрити виключно слідчими (розшуковими) діями. Прогалиною 
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сьогодні є також відсутність належного оперативного супроводу досудового 

розслідування, який не можливо замінити виконанням оперативними підрозділами 

доручень слідчих відповідно до вимог КПК. 

Вартим уваги є те, що абсолютна більшість опитаних правоохоронців вказує 

на занепад оперативно-розшукової протидії корупції та відведення їй другорядної 

(автономної) ролі в антикорупційному процесі. Так, 73 % опитаних правоохоронців 

визнали, що після прийняття нового КПК ефективність ОРД знизилась 

(протилежної думки дотримується лише 6% опитаних). Абсолютна більшість 

правоохоронців (77 %) вважає, що з метою підвищення ефективності протидії 

корупції потрібно дозволити проводити ОРД під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень (див.: Додаток Е, п. 15 та п. 16). 

У науковій літературі відзначено, що оперативно-розшукові заходи та 

негласні слідчі (розшукові) дії є однорідними за організаційно-правовим критерієм, 

проте відрізняються переважно за правовим статусом та суб’єктним складом, адже 

в ОРД проведення оперативно-розшукових заходів може здійснюватися лише 

уповноваженими оперативними підрозділами, а негласних слідчих (розшукових) 

дій – слідчим, прокурором, або за їхнім дорученням – уповноваженим оперативним 

підрозділом [309, с. 68].  

На сьогодні очевидним стало те, що НСРД не можуть стати засобом, який би 

міг повноцінно замінити оперативно-розшукові заходи ОРД, оскільки вони мають 

не лише різний статус та суб’єктний склад, але й відрізняються своїми завданнями 

та спрямованістю. 

Відповідно до ст. 1 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» 

завданнями ОРД є, зокрема, пошук і фіксація фактичних даних про протиправне 

діяння окремих осіб та груп з метою припинення правопорушень та в інтересах 

кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки 

громадян, суспільства і держави. Отже, за своєю суттю і завданнями головною 

спрямованістю заходів ОРД є виявлення, попередження (припинення) та розкриття 

злочину, що готується. 
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Відповідно до ст. 246 КПК НСРД – це різновид слідчих (розшукових) дій, 

проведення яких можливе виключно після виконання вимог ст. 214 КПК щодо 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Згідно зі ст. 2 

КПК на НСРД покладається виконання загальних завдань кримінального 

провадження, а саме: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура. 

Таким чином метою НСРД є встановлення фактичних даних, на підставі яких 

встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення 

для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, на відміну від 

власне оперативно-розшукових заходів, НСРД відрізняється тим, що вони 

спрямовані на розслідування уже вчиненого злочину. У цьому й полягає той 

важливий момент, що суттєво зменшує профілактичне навантаження оперативно-

розшукових заходів, які у результаті трансформації процесуального законодавства 

«переросли» у НСРД.  

Закладена у КПК 2012 року концепція призвела до досить парадоксальної 

ситуації: з одного боку, не можна повністю ототожнювати оперативно-розшукові 

заходи ОРД з НСРД, з іншого – складно визначити критерії чіткого та однозначного 

їх розмежування. Можна говорити про те, що НСРД «накладаються» на 

оперативно-розшукові заходи, але не вичерпують їх.  

Розв’язання проблеми ефективного використання потенціалу оперативних 

підрозділів полягає в зміні концептуальних підходів до визначення повноважень 

суб’єктів ОРД та органів досудового розслідування. Такі підходи законодавець 

продемонстрував, запровадивши в КПК зміни, якими одночасно відніс підрозділи 
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детективів і внутрішнього контролю НАБУ до органів досудового розслідування 

(ст. 38) та оперативних підрозділів (ст. 41). Можливість одного й того самого 

структурного утворення одночасно попереджати й виявляти злочини, розслідувати 

їх та здійснювати оперативно-розшукове забезпечення доказування є позитивним 

зрушенням в організації протидії злочинності та продовжує запроваджену 

законодавцем тенденцію щодо зближення ОРД та кримінального процесу. Їхнє 

розмежування має бути суто організаційним, а не юридичним. Працівники 

відповідного підрозділу правоохоронного органу повинні бути наділеними 

рівними повноваженнями як в ОРД, так і в кримінальному процесі, і лише за 

функціональними обов’язками, що закріплені внутрішніми наказами й 

інструкціями, мають розмежовуватися на тих, хто здійснює ОРД, і тих, хто веде 

кримінальний процес [59, с. 46–47]. 

Дослідники відзначають, що як свідчить аналіз практики, в ході ОРД під час 

виявлення та фіксації неправомірної вигоди оперативні підрозділи можуть 

проводити ряд оперативно-розшукових заходів, що потребують дозволу: 

а) слідчого судді або рішення прокурора; б) керівника органу внутрішніх справ, 

оперативного підрозділу. Це створює правову колізію, через яку неможливо чітко 

розмежувати права оперативних підрозділів та оперативно-розшукові заходи і 

НСРД, які вони можуть застосовувати під час виявлення та фіксації неправомірної 

вигоди. Ця колізія потребує усунення на законодавчому рівні, оскільки знижує 

ефективність ОРД [56, с. 189]. 

Про ефективність НСРД свідчать, зокрема, те, що у кримінальному 

провадженні використовують лише від 22,6 % до 30,5 % результатів НСРД, які 

проводяться на підставі ухвал слідчих суддів, та від 35,6 % до 50,8 % результатів 

НСРД, які проводяться за рішеннями прокурорів (контроль за вчиненням злочину, 

виконання спеціального завдання). Враховуючи істотне обмеження прав людини 

під час їхнього проведення, результативність НСРД не можна визнати 

високою [359]. 

Відтак, крім питання ефективності НСРД виникає питання обґрунтованості 

їхнього проведення. Адже якщо у кримінальному процесі використовуються 
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результати лише третьої чи навіть п’ятої частини проведених слідчих (розшукових) 

дій, то закономірно постає питання про те, на яких підставах і з якою метою 

проводились інші НСРД. 

Пасивність спецпідрозділів, яка в окремих випадках зумовлена об’єктивними 

причинами, спостерігається і при вирішенні питань про заведення ОРС. Зокрема, 

підрозділами боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ у 2015 року 

було заведено 862 ОРС, у 2016 році – 794 ОРС, у 2017 році – 727 ОРС, у 2018 році 

– 668 ОРС, а у 2019 році – 484 ОРС [359]. 

Водночас норми кримінального процесуального законодавства не 

передбачають можливостей ініціативного здійснення оперативними 

співробітниками оперативно-розшукових заходів за фактом вчинення злочину 

після початку кримінального провадження. Чинний КПК (ч. 2 ст. 41) також 

забороняє будь-яку ініціативу з боку підрозділів, які здійснюють ОРД щодо 

проведення ними НСРД під час кримінального провадження. Оперативні 

співробітники «не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 

провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого 

судді чи прокурора». Але ініціативність працівників оперативних підрозділів 

дозволила б підвищити ефективність негласної діяльності, посилити боротьбу з 

корупцією в Україні та забезпечити підвищення ролі негласної діяльності у 

кримінальному процесі.  

Можливість використання результатів ОРД як доказів у кримінальному 

провадженні передбачено чинним процесуальним законодавством. Зокрема, 

відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про 

протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами 

з дотриманням вимог Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», за умови 

відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в 

кримінальному провадженні як докази. Виходячи зі змісту цих вимог, у разі 

складання за результатами оперативно-розшукових заходів відповідних протоколів 

та наявності додатків до них такі матеріали є документами, що передбачені як 
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процесуальне джерело доказів ч. 2 ст. 84 КПК, через що можуть використовуватись 

у кримінальному провадженні як докази. 

Таких самих висновків дійшов і Верховний Суд України, який вказав, що 

оперативно-розшукова діяльність, яка регулюється Законом «Про оперативно-

розшукову діяльність», є складовою кримінального процесуального законодавства 

України [263]. Верховний Суд України зазначив, що вимоги ч. 2 ст. 99 КПК 

України щодо можливості використання матеріалів ОРД у кримінальному 

провадженні як доказів належать і до фактичних даних, отриманих під час 

проведення оперативно-розшукових заходів, здійснюваної в межах ОРС до 

внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. 

Виходячи зі змісту правового висновку, який надав у вказаному рішенні 

Верховний Суд України, фактичні дані, отримані в результаті проведення 

оперативно-розшукових заходів до внесення відомостей до ЄРДР, можуть бути 

визнані належними та використані як докази, а саме як документи, у 

кримінальному провадженні за умови, якщо вони були отримані в порядку, 

передбаченому КПК, з урахуванням особливостей, встановлених Законом «Про 

оперативно-розшукову діяльність». 

Варто зауважити, що слідчі органів досудового розслідування можуть 

залучатися до ознайомлення із матеріалами ОРД і таким чином визначати напрями 

розслідування та встановлювати винних осіб. Це випливає з аналізу відомчих 

нормативних актів. Зокрема, при веденні оперативним підрозділом оперативно-

розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 

вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового розслідування 

Національної поліції України, керівник оперативного підрозділу письмово 

звертається до керівника органу досудового розслідування про закріплення за цією 

ОРС слідчого для забезпечення методичного супроводження її реалізації та 

надання практичної допомоги оперативному підрозділу. Керівник оперативного 

підрозділу з дотриманням режиму секретності надає слідчому необхідні матеріали 

ОРС для вивчення та надання у разі потреби рекомендацій щодо фіксації 

додаткових фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, які 
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засвідчують наявність в їх діях ознак злочину. Матеріали ОРС можуть розглядатися 

під час оперативної наради за участю керівників оперативного підрозділу, органу 

досудового розслідування та працівників, які брали участь у їх підготовці, для 

визначення повноти зібраних матеріалів та наявності підстав для реєстрації в ЄРДР. 

Одночасно розробляється план заходів з реалізації матеріалів ОРС, який 

затверджується керівниками органу досудового розслідування та оперативного 

підрозділу. У разі виявлення під час проведення оперативно-розшукових заходів 

ознак злочину керівник оперативного підрозділу невідкладно направляє зібрані 

матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб 

та груп, відповідальність за які передбачена КК, до відповідного органу досудового 

розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, 

передбаченому КПК [113].  

У взаємовідносинах слідчого з оперативними підрозділами спостерігається 

правовий пріоритет слідчого. Слідчий вправі давати доручення, а оперативні 

підрозділи повинні їх виконувати. Водночас взаємодія оперативно-розшукових 

апаратів і слідчих не вказує на службову підпорядкованість, злиття процесуальної 

та оперативно-розшукової діяльності. Кожен із них продовжує залишатися 

самостійним органом, що діє у суворій відповідності зі своєю компетенцією [362, 

с. 152]. 

На етапі оперативного (ініціативного) пошуку здійснюється низка заходів, 

спрямованих на отримання первинної інформації. Правовою підставою для 

проведення оперативно-розшукових заходів є ст. 7 Закону «Про оперативно-

розшукову діяльність», де зазначено, що оперативні підрозділи в межах своїх 

повноважень зобов’язані вживати необхідних оперативно-розшукових заходів 

щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів і викриття 

причин та умов, які сприяють учиненню злочинів, здійснювати профілактику 

правопорушень. Крім того, у ч. 2 ст. 7 вказаного Закону зазначено, що в разі 

виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-

розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, яких 

зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
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відповідальність за які передбачено КК, до відповідного органу досудового 

розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, 

передбаченому КПК. Логічно, що у випадку, коли оперативним підрозділом 

виявлено саме фактичні (підтверджені) дані про вчинення кримінального 

правопорушення, а не окремі ознаки злочину, то здійснюється передання їх до 

відповідного органу досудового розслідування [226, с. 176].  

Отож практика пішла таким шляхом, що до моменту встановлення особи, яка 

вчинила злочин, чи факту злочину проводиться ОРД, а після цього відомості 

вносяться в ЄРДР і проводяться НСРД. Однак коли йдеться про корупцію та 

організовану злочинність, важливо встановити існуючі корупційні схеми всіх 

учасників, які беруть в них участь, а тому проведення ОРД є необхідним та 

виправданим, навіть після встановлення особи, яка вчинила злочин, чи факту 

злочину. 

Проблема виникає при виконанні вимог ч. 2 ст. 7 Закону «Про оперативно-

розшукову діяльність», де зазначено, що «у разі виявлення ознак злочину 

оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 

передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового 

розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 

України». 

Зазначена обставина не дає можливості в рамках ОРС в повному обсязі 

завершити документування злочинної діяльності організованої групи осіб – як мети 

при заведенні ОРС.  

Не вирішує проблеми і ч. 3 ст. 7 вказаного Закону, якою передбачено право 

не направляти матеріали ОРС органу досудового розслідування до завершення 

окремо взятого оперативно-розшукового заходу. Очевидно, що ОРД 

спецпідрозділів, мета якої є виявлення організованих злочинних груп та злочинних 

організацій (у тому числі з ознаками корумпування), повинна здійснюватися на 

підставі положень, передбачених Законом «Про організаційно-правові основи 
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боротьби з організованою злочинністю», про що прямо необхідно вказати у Законі 

«Про оперативно-розшукову діяльність». 

Тому ОРД повинна зберігати свій самостійний характер та регулюватися 

окремим законом, положення якого повинні бути самодостатніми в юридичному 

сенсі – без бланкетних норм (наприклад, ст. 8 Закону «Про оперативно-розшукову 

діяльність» містить посилання на норми глави 21 КПК). Натомість треба визнати, 

що заяви чи повідомлення про злочини можуть бути перевірені шляхом проведення 

ОРД, що потребуватиме відповідних змін до КПК.  

Концептуально важливим на сьогодні є правильне визначення поняття ОРД, 

яке не може трактуватись як система гласних і негласних розвідувальних та 

контррозвідувальних заходів. Необхідно відмежувати поняття оперативно-

розшукових заходів від розвідувальних та контррозвідувальних, оскільки ці види 

діяльності мають свої особливі цілі та завдання. 

Варто погодитися з пропозицією про доцільність внесення змін до Закону 

«Про розвідувальні органи України» та закріплення в ньому норми, що інформація, 

здобута й опрацьована розвідувальними органами України в ході виконання 

покладених на них завдань (участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною 

організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною 

торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією), може бути 

надана у передбаченому КПК порядку за підслідністю до органів досудового 

розслідування для початку досудового розслідування або долучена до матеріалів 

вже розпочатого кримінального провадження [345, с. 180]. 

Треба зауважити, що регулювання діяльності в одному законі у межах ОРД 

мало сенс до прийняття галузевих законів «Про контррозвідувальну діяльність» та 

«Розвідувальні органи в Україні».  

Існуючі суперечності у законодавчому регулюванні розвідувальної, 

контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності призводять до 

неправильного застосування норм у ході проведення оперативно-розшукових 

заходів, а інколи і до зловживань оперативних підрозділів у своїй діяльності. 

Наприклад, п. 4 ч. 1 ст. 92 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» 



307 

  

передбачено підставу закриття оперативно-розшукових справ унаслідок 

завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або 

вичерпання можливостей для їх здійснення, хоча метою заведення ОРС було 

«пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України». А тому, 

задля уникнення маніпулювання поняттями є важливим та необхідним на 

законодавчому рівні розмежувати ОРД від розвідувальної та контррозвідувальної. 

Внесення відповідних змін до Закону «Про контррозвідувальну діяльність», також 

унеможливить заведення контррозвідувальних справ, не пов’язаних з визначеною 

цим Законом метою (що трапляється на практиці).  

Крім того, статтю 214 КПК варто доповнити частиною «41» такого змісту:  

«Заява або повідомлення про злочини, які готуються, можуть бути перевірені 

шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Окремі оперативно-

розшукові заходи, визначені законом, проводяться з дозволу суду та за 

погодженням з прокурором». 

З огляду на це відповідних змін потребуватиме і ст. 6 Закону «Про 

оперативно-розшукову діяльність».  

Відповідно до ст. 9 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» на особу, 

яка підозрюється в підготовці до вчинення злочину, ведеться ОРС до встановлення 

та фіксації фактичних даних про протиправні діяння. Отже, матеріали ОРД 

(легалізовані) використовуються як приводи та підстави для початку досудового 

розслідування.  

Водночас законодавчо не врегульовано подальший рух ОРС (закриття, 

припинення, продовження тощо) до завершення розслідування та постановлення 

судом вироку. З огляду на це частину першу статті 92 Закону «Про оперативно-

розшукову діяльність» після пункту 1 варто доповнити новим пунктом такого 

змісту:  

«2) початку досудового розслідування за матеріалами, зібраними під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі;» (а пункти 2, 3, 4 цієї 

статті – виключити).  
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У цій статті треба закріпити положення, згідно з яким закриті на підставі 

пункту 2 ОРС зберігаються до прийняття остаточного рішення в кримінальному 

провадженні.  

Як альтернативний варіант вирішення зазначеної проблеми у Законі може 

бути передбачена можливість зупинення обчислення строку ведення ОРС з 

моменту початку досудового розслідування. При цьому доручення слідчого 

(прокурора) під час досудового розслідування про проведення НСРД 

уповноваженому оперативному підрозділу будуть виконуватися в рамках уже 

існуючої ОРС.  

Завдяки запропонованим змінам критерії оцінки ефективності роботи 

оперативного підрозділу будуть формуватися не тільки за кількістю матеріалів, за 

якими розпочато кримінальні провадження, а й за результатами досудового 

розслідування.  

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Механізм протидії корупції включає себе: 1) цілі протидії корупції 

2) об’єкти протидії корупції; 3) суб’єкти протидії корупції; 4) форми та способи 

(засоби) протидії корупції. При цьому формами протидії корупції є: 1) запобігання 

корупції шляхом усунення: а) об’єктивних та суб’єктивних причин і умов її 

існування (економічного, політичного, соціально-психологічного характеру); 

б) можливостей (умов) для вчинення корупційних діянь; 2) боротьба з корупцією, 

що своєю чергою поділяється на: а) виявлення (розкриття) фактів вчинення 

корупційних діянь та встановлення підозрюваних у їх вчиненні; б) притягнення 

винних у вчиненні корупційних діянь до юридичної відповідальності. Способи 

протидії корупції мають визначатися в межах кожної форми протидії з врахуванням 

виду корупції, її конкретного компоненту, що підлягає протидії, особливостей 

суб’єктів корупційних діянь того чи іншого виду. 

2. Титульною (першочерговою та головною) формою протидії корупції є 

запобігання їй. Ефективність суб’єктів і способів протидії корупції – потенційно 
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найвища саме в цій формі. Відповідно виявлення (розкриття) корупційних діянь 

вважатиметься ефективним лише у разі його продовження («переростання») у 

процесі притягненням винних до відповідальності. Це свідчить про нерозривність 

цих двох компонентів та їх особливий системний зв’язок з урахуванням високого 

ступеня латентності корупції. Відповідно факт виявлення (розкриття) 

корупційного діяння не може вважатися завершеним результатом протидії 

корупції. Цей результат настає тільки після законного вирішення питання про 

притягнення винного до юридичної відповідальності і призначення справедливого 

(адекватного) покарання (стягнення).  

3. Зазначене дає підстави говорити про можливість виведення умовної 

«матриці ефективності форм і способів протидії корупції». Вона відображає 

закономірність, згідно з якою зусилля суб’єктів антикорупційної діяльності щодо 

протидії корупції прямопропорційно впливають на її рівень, залежно від 

послідовності застосування способів протидії. Ефективність протидії корупції 

прямо залежить не тільки від оперативних та процесуальних спроможностей 

уповноважених суб’єктів, але і від правильного розподілення об’єктів запобіжного 

впливу, пріоритетності заходів запобігання та етапів їх застосування. Чим вища 

ефективність профілактичних заходів, вжитих на етапі виявлення та усунення 

причин корупції, тим менший обсяг запобіжного впливу застосовується на етапі 

усунення можливостей (умов) для вчинення корупційних діянь і т. ін. 

4. Основна увага кримінологічної теорії та практики у сфері протидії корупції 

в Україні сьогодні має бути зосереджена на запобіганні корупції шляхом усунення 

можливостей (умов) для вчинення корупційних діянь. Треба виділяти два основні 

види способів запобігання корупції шляхом усунення можливостей 

(попередження) вчинення корупційних діянь: 1) пряма відсутність фізичної, 

компетенційної чи організаційної можливості для корупції; 2) опосередкована 

перешкода у вигляді усвідомлення невідворотності негативних наслідків 

відповідного діяння. 

5. Доцільно запровадити у кримінологічний науковий обіг термін 

«антикорупційна якість закону». Одна з головних вимог до антикорупційної якості 
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закону полягає у тому, що закон має бути максимально чітким у визначенні меж 

повноважень органу публічної влади з метою уникнення можливостей надмірної 

дискреції посадової (службової) особи, повинен чітко визначати межі 

антикорупційних заборон та їх суть, має бути чітким і однозначним у визначенні 

ознак корупційного правопорушення, не повинен містити положень, які 

нормативно уможливлюють корупційну поведінку. 

6. Існує потреба у законодавчому розширенні можливостей ОРД в існуючій 

системі протидії корупції. З метою забезпечення максимальної реалізації 

потенціалу ОРД у протидії корупції (як і злочинності – загалом) вбачається за 

потрібне внести зміни до чинного законодавства, які б передбачили можливість: 

1) ініціативного здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукових 

заходів під час кримінального провадження; 2) перевірки шляхом проведення ОРД 

заяв або повідомлень про злочини, які готуються. Це є особливо важливим для 

випадків, коли йдеться про корупцію і організовану злочинність і коли важливо 

встановити існуючі корупційні схеми, всіх учасників, які беруть в них участь, їхню 

роль у вчиненні злочинів та функціонуванні злочинних об’єднань.  

7. У багатьох країнах світу інститут викривачів став важливою складовою 

антикорупційної діяльності. Ефективність цього інституту в Україні залежить від 

низки факторів, передусім від практичної реалізації законодавчих положень щодо 

правового статусу викривачів, підстав використання наданої ними інформації, їх 

заохочення та захисту. З урахуванням масового характеру корупції та високого 

рівня толерантності суспільства до корупції запровадження цього інституту в 

нашій країні може мати суттєві суспільні та політичні проблеми.  
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РОЗДІЛ 5 

СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Національне агентство з питань запобігання корупції як основний 

суб’єкт антикорупційної превенції 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до 

положень Закону «Про запобігання корупції» є центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику [284]. НАЗК у межах, визначених цим та іншими 

законами, є відповідальним перед ВР і підконтрольним їй та підзвітним КМ. 

Утворене на підставі постанови КМ від 18 березня 2015 р. № 118 [302]. НАЗК 

притаманно низка спеціальних ознак, які визначають його правовий статус, місце 

в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції, а також специфіку 

діяльності [109, с. 250]. 

З огляду на правову природу та обсяг компетенції, в системі державних 

органів України НАЗК відведено роль превентивної антикорупційної інституції, 

відповідальної за формування та моніторинг реалізації антикорупційної політики в 

державі, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення фінансового 

контролю за майновим станом публічних службовців та моніторингу їхнього 

способу життя, державне фінансування політичних партій та реалізацію інших, 

визначених Законом та міжнародними зобов’язаннями України, превентивних 

антикорупційних механізмів, у тому числі 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 [105, с. 5]. 

У 2019 р. статус НАЗК суттєво змінено, тепер – це більше не колегіальний 

орган [279]. Агентство очолює голова, який несе відповідальність за результати 

діяльності інституції. Його призначає Кабмін за новою процедурою на 4 роки без 

права переобрання. Щодва роки три особи, делеговані міжнародними 
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організаціями та визначені Кабміном, проводитимуть зовнішній аудит НАЗК. 

Висновок про неефективність діяльності НАЗК буде підставою для дострокового 

припинення повноважень Голови [246]. Загалом, незважаючи на помірну критику, 

експертне середовище загалом позитивно оцінило вищевказані зміни до 

законодавства з метою перезавантаження НАЗК [42; 100].  

У науковій літературі обґрунтовується необхідність прийняття окремого 

Закону «Про Національне агентство з питань запобігання корупції», який закріпить 

правові й організаційні основи функціонування НАЗК, визначить його 

адміністративно-правовий статус і структуру, окреслить міжвідомчу взаємодію з 

іншими органами державної влади щодо реалізації антикорупційної політики 

держави [109, с. 19]. Однак відсутність окремого профільного закону наразі не є 

критичним недоліком законодавчого регулювання діяльності НАЗК – таке 

регулювання досить органічно вмонтовано у Закон «Про запобігання корупції». 

Наділивши НАЗК широким колом повноважень у відповідній сфері, 

законодавець прагнув створити потужну державну інституцію, покликану 

забезпечити ефективність функціонування «попереднього» рубежу протидії 

корупції. Водночас аналіз перших років діяльності НАЗК дав експертам підстави 

констатувати, що стан виконання НАЗК покладеної на нього функції з виявлення 

та протоколювання правопорушень, пов’язаних з корупцією, не може 

розцінюватись як задовільний, що пояснюється низкою обставин і в підсумку 

призводить до зниження результативності дії всього антикорупційного механізму 

держави [85, с. 61].  

Проаналізувавши практику судового розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, за внесеними НАЗК протоколами, 

О. Дудоров та Р. Мовчан вказують на незадовільну результативність виконання 

НАЗК своїх функцій щодо забезпечення протидії вказаним правопорушенням, на 

що негативно впливає низка факторів, серед яких найбільш значущими є такі: 

1) недотримання відповідними посадовими особами вимог, установлених КУпАП 

і самим НАЗК, зокрема щодо протоколювання адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, і забезпечення прав осіб, стосовно яких вирішується 
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питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. Результатом 

такого є часті випадки повернення судами направлених матеріалів назад до НАЗК, 

що призводить до закінчення встановлених ст. 38 КУпАП строків накладення 

адміністративного стягнення; 2) відсутність однакової й усталеної практики 

судового розгляду в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією (здебільшого ця практика формується судами першої інстанції) і брак 

дієвих механізмів, які б забезпечували уніфікацію тлумачення й застосування 

відповідних адміністративно-правових заборон; 3) недосконалість і 

невідповідність сучасним реаліям правозастосування норм КУпАП, включаючи 

тих з них, якими регламентовано порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією [85, 

с. 69–70]. 

Серед причин повернення протоколів про адміністративні правопорушення, 

складених НАЗК на дооформлення, що стало підставою їхнього подальшого 

закриття варто виділити такі:  

– недотримання уповноваженими особами НАЗК ст. 268 КУпАП щодо права 

на захист осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, що 

регламентується Порядком оформлення протоколів про адміністративні 

правопорушення, затвердженим Рішенням НАЗК від 09 червня 2016 р. № 5, який 

не відповідає вимогам Закону. Як засвідчила судова практика, недодержання вимог 

статей 254, 256 КУпАП у частині складання протоколу за відсутності 

правопорушника суттєво порушує порядок провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, через що судами такі протоколи обґрунтовано 

повертаються до НАЗК для належного оформлення; 

– порушення вимог ст. 276 КУпАП щодо визначення підсудності справ; 

– недотримання вимог ст. 256 КУпАП щодо зазначення суті 

правопорушення.  

Окремої уваги заслуговують причини закриття справ щодо правопорушень, 

пов’язаних із корупцією за відсутністю події та складу адміністративного 
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правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП). Зокрема йдеться про неправильне 

визначення суб’єкта правопорушення. 

Нерідко траплялося недотримання уповноваженими особами НАЗК вимог 

Закону щодо об’єктивного з’ясування всіх обставин справи: 

– неврахування доказів, наданих стороною захисту; 

– неврахування при кваліфікації правопорушення за ч. 1 ст. 1726 КУпАП 

поважності причин несвоєчасного подання електронної декларації; 

– несвоєчасне оновлення інформації на офіційному сайті НАЗК щодо зміни у 

вимогах законодавства з питань фінансового контролю (редакція ч. 2 ст. 52 Закону 

«Про запобігання корупції») в частині зміни з 01 січня 2017 р. розрахунку суттєвої 

зміни у майновому стані суб’єкта декларування не в мінімальних заробітних 

платах, а в мінімальних прожиткових мінімумах на одну працездатну особу. 

Наведене призвело до невірного орієнтування суб’єктів декларування. Це 

встановлено судом як причину несвоєчасного подання особою повідомлення про 

суттєві зміни у майновому стані, оскільки саме з розміщеної станом на червень 

2017 року на офіційному сайті НАЗК інформації вона дійшла висновку, що 

отриманий нею дарунок не підпадає під необхідність повідомлення про зміни 

майнового стану, оскільки його вартість не перевищує 50 мінімальних заробітних 

плат;  

– недоведеність матеріалами справи наявності в діях особи, стосовно якої 

складено протокол, суб’єктивної сторони складу адміністративного 

правопорушення. 

Особливий інтерес становлять і причини закриття адміністративних справ 

про правопорушення, пов’язані з корупцією щодо протоколів, складених НАЗК, 

через закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення 

строків, передбачених ст. 38 КУпАП (п. 7 ст. 247 КУпАП). 

Довготривале складання уповноваженими особами НАЗК протоколів та 

надто тривале доопрацювання матеріалів справи тягне за собою закриття 

провадження [115]. 
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За відсутності законодавчого визначення терміна «малозначність діяння» 

поширеною є судова практика звільнення осіб від відповідальності на підставі 

ст. 22 КУпАП. 

Однією з основних законодавчих перешкод участі прокурорів у розгляді 

справ про правопорушення, пов’язаних з корупцією, є відсутність права прокурора 

на апеляційне оскарження судового рішення у таких справах.  

Отже, за час своєї діяльності НАЗК не продемонструвало ефективної роботи 

у сфері запобігання корупції, що стало причиною його перезапуску у 2019 році. Це 

також позначилось на суспільній оцінці діяльності цього органу – лише 5 % 

опитаних громадян позитивно оцінює роботу НАЗК (діяльність САП та НАБУ 

позитивно оцінюють 6 % респондентів, а ДБР – 7 %) (див.: Додаток Д, п. 9). 

Наразі перед агентством стоїть низка завдань, виконання яких дозволить 

говорити про ефективність цього органу. До першочергових завдань НАЗК 

відносяться передусім – вдосконалення системи логічного та арифметичного 

контролю декларацій, включення до неї аналітичних модулів та під’єднання до усіх 

державних реєстрів, оскільки станом на сьогодні система працює лише із 

13 державними реєстрами, що не дає можливість виявляти всі можливі 

незадекларовані об’єкти. 

Потребує удосконалення робота Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Відповідно до ч. 1 

ст. 59 Закону «Про запобігання корупції» до такого реєстру вносяться відомості 

про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або 

цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано 

заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного 

правопорушення. Цей реєстр формується та ведеться НАЗК, яке затвердило 

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення [290]. 
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Згідно із зазначеним Положенням (п. 2 розділу ІІ) підставою для внесення до 

цього Реєстру відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є: 

1) електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного 

державного реєстру судових рішень; 

2) засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого 

документа про накладення дисциплінарного стягнення. 

Водночас відповідно до п. 8 розділу ІІ цього Положення підставами для 

вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення, є ухвала суду про скасування вироку, винесення 

виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне 

оскарження, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, розпорядчого документа 

або судового рішення про скасування розпорядчого документа про накладення 

дисциплінарного стягнення. 

Отже, це положення містить лише процесуальні підстави для вилучення 

відомостей про особу з Реєстру. Така ситуація призводить до перебування 

більшості осіб в Реєстрі безтерміново. Це при тому, що законодавством 

встановлено строк, протягом якого особа вважається притягнутою до 

відповідальності і сплив якого означає, що особа вже не вважається такою, яку 

притягнуто до юридичної відповідальності. Так, відповідно до ст. 151 КЗпП якщо 

протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде 

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. Стаття 39 КУпАП визначає, що якщо особа, піддана 

адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання 

стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа 

вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Стаття 89 КК 

регулює строки погашення судимості, після спливу яких особа вважається такою, 

що не притягалась до кримінальної відповідальності. 



317 

  

Однак, ні Закон «Про запобігання корупцію», ні зазначене Положення про 

ведення Реєстру не містить жодних випадків про вилучення інформації про осіб, 

які згідно з законом вважаються такими, що не притягалися до відповідальності. 

Таку ситуацію не можна визнати правильною і обґрунтованою з юридичного 

погляду, передусім з точки зору реалізації прав людини. Отже, існує нагальна 

потреба внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» та вказаного 

Положення з метою передбачення в них норм, відповідно до яких підставою 

вилучення інформації з Реєстру вважатиметься сплив встановлених строків, 

протягом яких особа вважається притягнутою до відповідного виду юридичної 

відповідальності.  

Ще однією проблемою функціонування вказаного Реєстру є те, що станом на 

сьогодні внесення відомостей до нього здійснюється вручну уповноваженими 

особами, які отримують інформацію у ДСА і потім вносять її у систему. З огляду 

на це, вбачається за доцільне з’єднання Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та Єдиного 

державного реєстру судових рішень з метою автоматичного внесення інформації 

про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 

Важливим кроком у підвищенні ефективності НАЗК є посилення роботи з 

викривачами. Ця робота повинна включати в себе: видання роз’яснень щодо 

статусу викривачів, їхніх прав та порядку захисту цих прав, опрацювання 

повідомлень викривачів; проведення навчань для уповноважених по взаємодії з 

викривачами; запровадження загальнонаціональної освітньої кампанії для 

громадян про важливість викривання корупції, ознайомлення громадян із 

механізмами захисту їхніх прав, як викривачів та порядку виплати винагороди за 

повідомлення про корупційні злочини. 
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5.2. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура як ключові суб’єкти боротьби з корупцією 

 

Національне антикорупційне бюро України. Формування нових 

антикорупційних органів в Україні, зокрема НАБУ як інституційної гарантії 

забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції, є 

важливим кроком до якісного покращення стану забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері запобігання та протидії корупції в Україні [250, с. 85]. 

НАБУ є державним правоохоронним органом, на який покладається 

попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 

правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню 

нових. Завданням НАБУ є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, 

які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній 

безпеці, а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії 

корупції [292]. НАБУ як державний правоохоронний орган, що не входить до будь-

якої з гілок влади (законодавчої, виконавчої або судової), наділений дієвими 

інструментами для ефективної реалізації державної антикорупційної політики. 

Цьому сприяє і визначений законом адміністративно-правовий статус 

національного антикорупційного органу [336, с. 39]. 

Незалежність НАБУ у його діяльності гарантується: особливим порядком 

конкурсного відбору Директора НАБУ та вичерпним переліком підстав 

припинення його повноважень; конкурсними засадами відбору інших працівників 

НАБУ, їх особливим правовим та соціальним захистом, належними умовами 

оплати праці (ст. 3 Закону «Про Національне антикорупційне бюро 

України») [292]. 

Юрченко А. зазначає, що інституційне становлення та формування нового 

спеціального антикорупційного правоохоронного органу – НАБУ, стало 

безпрецедентним і найпрозорішим випадком державного будівництва новітньої 

періоду незалежності України. І хоча інституційне оформлення правоохоронного 
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органу є незавершеним на сьогоднішній день, НАБУ повною мірою виконує 

реалізацію покладених законодавством функцій щодо попередження, 

розслідування та запобігання корупційних правопорушень, що демонструє 

стійкість ознак багатофункціональної моделі спеціалізованого органу [435, с. 80–

81]. Водночас висловлюють думки, що НАБУ не виправдало сподівань 

українського суспільства. Колосальні витрати, які йдуть на забезпечення діяльності 

НАБУ, не є співмірними з коштами, котрі конфіскуються в ході проведення 

розслідувань детективами НАБУ. Наголошено на потребі змінити порядок 

формування конкурсного відбору на посаду Директора НАБУ та порядок його 

призначення на посаду [408].  

Покласти край таким дискусіям мала б щорічна незалежна оцінка (аудит) 

ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності. 

Однак усупереч вимогам закону у силу різних причин (головно – суб’єктивних) 

така оцінка не проводилась жодного разу з моменту початку діяльності НАБУ. Цю 

ситуацію потрібно невідкладно виправляти, оскільки вказаний аудит дав би 

можливість, з одного боку, з’ясувати реальний стан речей у цій сфері, з іншого – 

вжити необхідних організаційних, законодавчих та інших заходів щодо 

підвищення ефективності діяльності НАБУ.  

При цьому кількість звернень до НАБУ з приводу вчинення корупційних 

правопорушень є достатньо великою і вона має тенденцію до зростання. Зокрема, 

у першому півріччі 2019 року НАБУ опрацювало 7519 звернень громадян, що на 

17 % більше ніж у попередньому звітному періоді. Понад половина з них до НАБУ 

надіслана поштою, ще близько 3000 осіб повідомили про можливі прояви корупції 

телефоном [108, с. 54]. Восени 2019 року НАБУ запустило спеціальну 

багатоканальну телефонну лінію, що дозволило до кінця року прийняти від 

громадян понад 7,4 тис. повідомлень про можливі корупційні 

правопорушення [108, с. 57]. На увагу заслуговує статистична інформація про 

кількість розслідуваних НАБУ окремих корупційних злочинів [352] (див.: 

Додаток В, діаграма 8). Для порівняння динаміки кількісних показників 

розслідування варто звернути увагу й на статистичні дані про кількість 
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розслідуваних національною поліцією (НП) та прокуратурою окремих корупційних 

злочинів [352] (див.: Додаток В, діаграми 9 та 10). 

Навантаження на НАБУ збільшилося після того, як у листопаді 2019 року 

прокуратура за законом втратила функцію слідства. Тоді за детективами НАБУ 

визначено підслідність у понад 190 кримінальних провадженнях. Приблизно 

половина з них стосується економічних злочинів, учинених за участі вищих 

посадових осіб держави часів президентства В. Януковича (так звані економічні 

«справи Майдану»). Розслідування чималої кількості цих справ розпочато у 2014–

2015 роках. Передбачалося, що провадження, які стосувались дій колишньої влади, 

має довести до логічного завершення Генеральна прокуратура. Однак п’ять років 

потому ці провадження не розслідувані достатньо і не скеровані до суду, а тому 

вони стали предметом розслідування детективів НАБУ [108, с. 66]. 

Експертна група, що представила свої висновки за результатами незалежного 

експертного аналізу результативності, ефективності та незалежності НАБУ (що був 

проведений на замовлення міжнародних партнерів (Посольство США в Україні та 

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні) на прохання НАБУ), вважає, що для 

успіху боротьби з корупцією в Україні вирішальним чинником є збереження повної 

незалежності НАБУ. Тим не менше, з осені 2016 року в парламенті пропонувалися 

законопроекти, які могли мати суттєвий вплив на роботу НАБУ. Це є ознакою 

відносної нестабільності законодавчого регулювання діяльності НАБУ. Експертна 

група вважає, що українській владі треба уникати будь-яких змін законодавства, 

що регулює діяльність НАБУ, без проведення попередніх консультацій з НАБУ та 

іншими залученими заінтересованими сторонами. Крім того, експертна група 

вважає, що у НАБУ має бути право на самостійне зняття інформації з каналів 

зв’язку без залучення відповідних технічних засобів інших відомств. У НАБУ 

також має бути право затверджувати спеціальні процедури для набору негласних 

штатних співробітників, а також – під наглядом САП – створювати документи 

прикриття для своїх негласних працівників та надавати їм необхідні допуски до 

державної таємниці [89, с. 7]. 
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Слід зауважити, що у 2019 році частину із зазначених експертною групою 

недоліків законодавчого регулювання діяльності НАБУ було усунуто. Зокрема, 

НАБУ отримало право на автономне зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж [277]. Але практична реалізація цього права може бути 

заблокована на стадії технічного впровадження. 

Водночас викликає заперечення висновок вказаної експертної групи про те, 

що українській владі слід уникати будь-яких змін законодавства, що регулює 

діяльність НАБУ, без проведення попередніх консультацій з НАБУ та іншими 

залученими заінтересованими сторонами. Аналіз законодавчого регулювання 

діяльності НАБУ та практики його застосування вказує на потребу внесення таких 

змін з метою забезпечення функціонування НАБУ на правових засадах, посилення 

гарантій його незалежності та підвищення ефективності його діяльності. Аналіз 

законодавства, яке регулює діяльність НАБУ, та практики його застосування 

свідчить про наявність низки інших суттєвих проблем у функціонуванні цього 

органу.  

Передусім – це проблема підслідності НАБУ, яка має кілька аспектів. По-

перше, передбачена законом підслідність НАБУ не охоплює всіх корупційних 

злочинів, визначених у примітці до ст. 45 КК, а також обмежується суб’єктом і 

розміром предмета злочину [54, с. 43]. Тому щонайменше нелогічною виглядає 

ситуація, за якою спеціально створений антикорупційний орган розслідує не всі 

злочини, які вважаються корупційними, а з іншого боку, не всі злочини з тих, які 

він розслідує, належать до корупційних [45, с. 110]. По-друге, підслідність НАБУ 

може бути змінена (розширена) за рішенням відповідного прокурора або директора 

НАБУ (за погодженням з прокурором). По-третє, визначена законом підслідність 

НАБУ передбачає «паралельне» розслідування певних видів злочинів не лише 

НАБУ, але й іншими органами досудового розслідування. По-четверте, закон 

передбачає різний підхід до визначення підслідності у разі вчинення злочинів 

різними категоріями працівників НАБУ.  

Відсутність чіткої визначеності структури і меж підслідності НАБУ, 

можливість її регулювання у «ручному режимі», а також недостатня 
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обґрунтованість віднесення/невіднесення до підслідності НАБУ є тими чинниками, 

які негативно впливають на діяльність НАБУ, зокрема в частині ефективного 

використання його ресурсів у протидії елітній корупції. Крім того, це створює 

корупційні ризики у діяльності самого НАБУ та інших органів досудового 

розслідування [16]. 

Як результат, НАБУ перевантажене кримінальними провадженнями, які, до 

того ж, часто не мають судової перспективи або стосуються не найнебезпечніших 

корупційних злочинів. Зокрема, лише у 2019 році НАБУ зареєстровано 

1207 кримінальних проваджень. При цьому за цей період до суду було направлено 

67 обвинувальних актів, у тому числі 6 з угодою про визнання винуватості, 1 – у 

якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування та 2 з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності. Упродовж січня-квітня 2020 року 

НАБУ зареєстровано 287 кримінальних проваджень, а на кінець квітня цього року 

відповідно до відомостей ЄРДР у провадженні НАБУ перебувало 

954 кримінальних провадження [355].  

Отже, питання підслідності НАБУ має бути належно унормовано, щоб, по-

перше, до підслідності НАБУ віднести найбільш небезпечні види корупційних 

кримінальних правопорушень – ті, які на даному етапі розвитку держави 

становлять загрозу національній безпеці, по-друге, виключити будь-яку 

«паралельну» підслідність для НАБУ та інших органів досудового розслідування, 

по-третє, мінімізувати можливість віднесення за суб’єктивними критеріями до 

підслідності НАБУ розслідування певних злочинів. 

Окремого розгляду потребує питання щодо доцільності віднесення до 

підслідності НАБУ розслідування злочину, передбаченого ст. 3661 КК. Наразі 

розслідування цього виду злочинів займає чільне місце у діяльності НАБУ. Станом 

на початок травня 2020 року у провадженні НАБУ перебувало 118 кримінальних 

проваджень про злочини, передбачені ст. 3661 КК. До суду було направлено 

24 кримінальних проваджень цієї категорії (розглянуто судом 5). Водночас НАБУ 

закрило 115 кримінальних проваджень про декларування недостовірної 

інформації [355].  
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З огляду на ступінь суспільної небезпеки злочину, передбаченого ст. 3661 КК, 

механізму його вчинення та процедури документування, обґрунтовано постає 

питання про те, чи правильно витрачати значні ресурси спеціалізованого 

антикорупційного органу на розслідування цього виду злочину, який за своєю 

суттю не є корупційним. 

Загалом на законодавчому та організаційному рівнях потрібно запровадити 

політику пріоритетів у діяльності НАБУ, яка має ґрунтуватися на визначенні 

найбільш важливих сфер і найбільш небезпечних корупційних проявів. Виходячи 

зі свого функціонального призначення та обмеженості ресурсів, НАБУ має 

зосередити свою діяльність на виявленні, припиненні та розслідуванні найбільш 

небезпечних корупційних злочинів, які становлять серцевину елітної корупції. 

Йдеться про корупційні злочини, які: 1) мають системний характер; 2) вчиняються 

високопосадовцями публічної влади; 3) поширені у ключових сферах реалізації 

публічної влади (сфери політики, управління фінансовими ресурсами, правосуддя, 

правоохоронна діяльність); 4) пов’язані з організованою злочинною діяльністю. 

Визначення і застосування таких пріоритетів дозволить НАБУ забезпечити 

максимальну ефективність та результативність своєї діяльності. При цьому треба 

розуміти, що така пріоритетність має ланцюжковий характер, адже від неї значною 

мірою залежить діяльність САП і Вищого антикорупційного суду. Тобто, 

визначення пріоритетів діяльності на первинному етапі (діяльності НАБУ) буде 

впливати на весь антикорупційний механізм держави. 

Варто зазначити, що політика пріоритетів широко застосовується органами 

правопорядку за кордоном. Таку політику у своїй діяльності почало реалізовувати 

й НАЗК, яке у своїх стратегічних документах визначає як місце антикорупційної 

політики у системі національних пріоритетів, так і пріоритетні напрями здійснення 

заходів у сфері антикорупційної політики (в частині запобігання корупції) [220]. 

Видається, що діяльність НАБУ потребує змін ще в одному аспекті. 

Особливістю його діяльності є те, що детектив НАБУ поєднує здійснення 

оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності НАБУ. Відтак, 
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правовий статус детектива НАБУ має комплексний характер, який включає в себе 

суб’єкта, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, та самостійного 

учасника кримінального провадження з боку сторони обвинувачення, який 

здійснює досудове розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень [76, с. 188]. 

Тобто, детектив в одній особі об’єднує оперативника і слідчого. Фактично він 

здійснює дві окремі функції, які в інших органах правопорядку виконують різні 

посадові особи. Таке поєднання має сенс і буде ефективним лише у тому разі, коли 

обидві функції здійснюються повноцінно. Наразі в силу певних причин (зокрема, 

нормативно-правового регулювання та організації діяльності НАБУ) детективи 

НАБУ діють більше як слідчі. Як результат – оперативно-розшукова робота у 

діяльності детектива відходить на другий план. Як наслідок це негативно 

позначається на проведенні серйозних оперативних розробок, без яких неможливе 

ефективне використання оперативно-розшукових заходів запобігання, виявлення 

та документування найбільш небезпечних корупційних злочинів. 

З огляду на це існує потреба у певній зміні акцентів у діяльності НАБУ, 

зокрема, у посиленні оперативно-розшукового напряму його діяльності шляхом 

внутрішньовідомчого розмежування оперативно-розшукової та слідчої функцій. 

Після нещодавніх відомих рішень Конституційного Суду України [323; 324] 

гостро постало питання про приведення у відповідність до вимог Конституції 

України законодавчого регулювання питань порядку утворення НАБУ, організації 

проведення конкурсу з добору керівника цього органу та порядку призначення 

директора НАБУ.  

Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Міжнародна експертна група 

вважає, що на результативності роботи НАБУ суттєво позначаються його 

відносини з партнерами по протидії корупції в Україні, а саме – САП та НАЗК. 

З огляду на це експерти радили НАБУ подбати про організацію регулярних нарад 

як із САП, так і з НАЗК для того, щоб підтримувати необхідний рівень комунікації 

та взаємодії між цими відомствами [89, с. 9]. 
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САП була утворена як структурний підрозділ Генеральної прокуратури 

України і наділена повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів 

при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень у формі 

процесуального керівництва розслідуванням, підтримання державного 

обвинувачення в суді у справах цієї категорії представництва інтересів громадян 

або держави в суді у випадках, визначених Законом «Про прокуратуру» і 

пов’язаних із корупційними правопорушеннями [34, с. 8]. САП у системі органів 

прокуратури є найбільш незалежним структурним елементом. Закон наділяє 

Генерального прокурора правом визначати (змінювати) функціональні обов’язки 

своїм заступникам, тим самим має можливість впливати на їх процесуальну 

діяльність, а отже й незалежність. Натомість стосовно керівника САП, який за 

посадою також є заступником Генерального прокурора, Генеральний прокурор 

такого права не має. 

Як зазначає О. Проневич, однією з тенденцій еволюції інституту прокуратури 

(державної служби обвинувачення) багатьох європейських країн є виокремлення 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Поява цього правового феномена 

об’єктивно зумовлена прагненням суспільства створити ефективний державний 

антикорупційний механізм кримінального переслідування корупційних злочинів та 

осіб, які їх вчинили. Необхідність антикорупційної спеціалізації прокурорів 

обґрунтована в низці міжнародно-правових актів, де акцентовано наголошується 

на важливості автономізації спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

гарантування незалежності антикорупційних прокурорів, наділення їх 

спеціальними процесуальними повноваженнями у сфері протидії корупції, 

запровадження спеціальної підготовки кадрів, забезпечення належного рівня 

ресурсного забезпечення [308, с. 266]. 

Відповідно до ст. 7 Закону «Про прокуратуру» [298] САП входить до системи 

прокуратури України як окремий її елемент. Автономний характер діяльності САП 

виявляється у тому, що прокурори САП у функціональному відношенні є 

незалежними від керівництва Генеральної прокуратури України (зараз – Офіс 

Генерального прокурора), оскільки Генеральний прокурор, його перший заступник 
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та заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати 

інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. В 

організаційному відношенні прокурори САП є відносно самостійними. 

Генеральний прокурор не позбавляється повноважень прокурора вищого рівня 

стосовно керівника САП та інших її прокурорів, однак застосування повноважень 

Генеральним прокурором як прокурора вищого рівня відносно прокурорів САП 

можливо лише опосередковано через керівника САП [194, с. 175].  

САП має виконувати такі функції: 1) здійснення нагляду за додержанням 

законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування НАБУ; 2) підтримання державного обвинувачення у відповідних 

провадженнях; 3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, передбачених законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з 

корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах своєї компетенції 

інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх 

стягнення в дохід держави [298]. 

Аналізуючи норми Закону «Про прокуратуру» в контексті регулювання 

діяльності САП, Д. Демків робить такі висновки: формуючи загальний правовий 

статус і визначаючи місце прокуратури в системі кримінальної юстиції, норми 

закону також характеризують особливості статусу антикорупційної прокуратури; 

норми закону прямо вказують на координуючу роль прокуратури в питаннях 

протидії злочинності і вимагають налагодження якісної та ефективної співпраці; 

САП постає як головний суб’єкт, від ефективності діяльності якого залежить 

результативність усієї антикорупційної діяльності; адміністративні процедури 

налагодження взаємодії недостатньо відображені в законі, хоча в практиці 

діяльності інших правоохоронних структур співпраця закріплюється на рівні 

одного із принципів або організаційної технології, або функції; зважаючи на 

особливу природу функціонування антикорупційної прокуратури, її статус, 

організаційні аспекти функціонування, інші питання повинні бути закріплені на 

рівні окремого розділу закону, змінивши не досить ефективну практику 

закріплення окремих норм в різних частинах закону; норми закону корелюючись із 
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положеннями інших законів, надають правові та організаційні можливості 

прокурорам САП [65, с. 116]. 

Карпунцов В., виходячи з положень міжнародно-правових актів, виокремлює 

пріоритетні напрями вдосконалення діяльності САП, реалізація яких має бути 

забезпечена державою: гарантування відсутності впливу на професійну діяльність; 

оптимальна інституціоналізація; належна фахова підготовка персоналу; адекватне 

технічне та матеріальне забезпечення; ефективний інформаційний обмін, який 

гарантує належну професійну діяльність із виконання функцій, встановлених 

чинним законодавством [117, с. 35]. 

Хорсуненко О. пропонував вивести САП із підпорядкування Генеральній 

прокуратурі України з метою створення автономної, незалежної системи 

антикорупційних органів та забезпечення досудового антикорупційного 

розслідування, прокурорського процесуального керівництва розслідуванням та 

судового антикорупційного розгляду з обов’язковим підтриманням публічного 

обвинувачення [413, с. 197–198]. Деякі міжнародні експерти теж підтримують 

посилення незалежності САП через надання їй статусу повністю автономного 

органу прокуратури, зокрема шляхом обмеження ролі Генерального прокурора в 

організації роботи САП, у визначенні її кількісного складу та організаційної 

структури [89, с. 7]. Очевидно, що такі пропозиції потребують свого розгляду та 

уважного аналізу. Хоча цей аналіз має здійснюватися на основі попереднього 

досвіду діяльності САП, який довів, що її перебування в загальній структурі 

прокуратури лише сприяло більш активній діяльності САП у межах виконання 

виключної компетенції. На мою думку, наявних повноважень САП у цій царині 

достатньо. 

Відповідно до законодавчо визначеної моделі системи протидії корупції 

діяльність САП може бути ефективною лише за умови тісної взаємодії з НАБУ. Це 

передбачає синхронізацію ресурсів САП і НАБУ, спільну політику пріоритетів, 

розроблення і реалізацію спільної системи стратегічного планування та аналітики, 

визначення та впровадження ключових показників оцінки роботи, поширення 
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кращих практик, чітке розмежування ролі та функцій прокурора і детектива під час 

досудового розслідування.  

Останнє є дуже важливим з огляду на те, що детектив і прокурор беруть 

безпосередню участь у здійсненні досудового розслідування, а їх повноваження 

певною мірою дублюються. Для того, щоб забезпечити системну і результативну 

протидію корупції робота детектива має більшою мірою зосереджуватися на 

пошуку інформації про корупційні злочини та осіб, які їх готують чи вчинили, 

документуванні корупційної діяльності, проведенні (у багатьох випадках – бажано 

самостійно) НСРД. Тобто, йдеться про оперативно-слідчий ухил у роботі 

детектива. Прокурор відповідно має вирішувати «питання права» – юридичної 

кваліфікації корупційного діяння, підготовки повідомлень про підозру та інших 

складних процесуальних документів, роботи з судом щодо забезпечення 

необхідних судових рішень для ефективного досудового розслідування. 

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про корупційні 

злочини, яке законом покладається на прокурорів САП, є своєрідною 

управлінською діяльністю. Для того, щоб забезпечити процесуальне керівництво 

(управління) досудовим розслідуванням прокурор САП має бути, крім іншого, 

хорошим управлінцем. Це передбачає володіння прокурорами САП 

управлінськими навичками, добре розуміння ними управлінських процесів, вміння 

визначати систему пріоритетів у досудовому розслідуванні. Від того, як САП 

керуватиме досудовим розслідуванням, напряму залежить ефективність діяльності 

НАБУ.  

Слід зазначити, що проблема управління (координації) притаманна усій 

антикорупційній системи держави. Аналіз діяльності суб’єктів протидії корупції 

свідчить про те, що наразі в державі відсутні скоординована система цілей 

антикорупційної діяльності, чітке розмежування повноважень антикорупційних 

органів, тісна їх взаємодія. Безсистемність антикорупційної діяльності призводить 

до перезавантаження цих органів і неспроможності належним чином виконувати 

свої функції та завдання. Замість того, щоб організовувати свою роботу від 

головних цілей системної протидії найбільш небезпечним проявам корупційної 
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злочинності, антикорупційні органи змушені спрямовувати основні зусилля і 

ресурси на реагування на ті корупційні злочини, які вже вчинено. На 

організаційному рівні ця проблема може бути вирішена шляхом закріплення за 

Офісом Генерального прокурора функції з координації діяльності суб’єктів 

протидії корупції. 

Певними повноваженнями з протидії корупції наділено також Державне 

бюро розслідувань, яке закон визначає як державний правоохоронний орган, на 

який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття 

та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції [275].  

Науковці виділяють такі основні функції ДБР як профілактична, оперативно-

розшукова, досудового розслідування та допоміжні – інформаційно-аналітична, 

координаційна, частково нормотворча [210, с. 192]. Б. Дерев’янко, який 

досліджував питання спеціальної компетенції ДБР, звертає увагу на те, що основні 

форми роботи ДБР (оперативно-розшукова діяльність та досудове слідство) 

притаманні ще близько двом десяткам державних органів і служб. Проте 

компетенція ДБР здебільшого не конкурує з компетенцією цих органів [66, с. 82–

83]. 

Натомість на практиці проблема «конкуренції компетенції» ДБР з суб’єктами 

антикорупційної діяльності все ж існує. Передусім це стосується підслідності 

НАБУ, на яку через недостатньо чітку законодавчу визначеність певною мірою 

накладається підслідність ДБР. Це зумовлено значним збігом суб’єктної та 

частково предметної підслідності цих двох органів досудового розслідування 

(частини 4 та 5 ст. 216 КПК). Нечіткі критерії розмежування такої підслідності 

створюють передумови для ситуацій, за яких слідчі ДБР здійснюють розслідування 

корупційних злочинів, які належать до підслідності НАБУ. Для того, щоб 

забезпечити формально-юридичні підстави для розслідування таких злочинів 

слідчим ДБР достатньо зазначити неправильну кваліфікацію діяння при внесенні 

відомостей в ЄРДР (наприклад, замість ст. 191 КК вказати ст. 190 КК або замість 

ст. 364 КК – ст. 367 КК) або вказати менший розмір предмета злочину чи завданої 

злочином шкоди (менше п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 
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працездатних осіб). Така неправильна кваліфікація може бути результатом як 

умисних маніпуляцій, так і неповнотою інформації про вчинений злочин, яка має 

місце на етапі внесення відомостей про злочин до ЄРДР. 

Треба зазначити, що перші роки діяльності ДБР не можна визнати вдалими. 

У грудні 2019 року фактично відбулося перезавантаження ДБР, яке 

супроводжувалося зміною його керівництва та принципів організації діяльності. 

Таке законодавче рішення було ухвалене через неефективність діяльності ДБР, яка, 

за визначенням багатьох експертів, стала наслідком недостатньої компетентності 

та відсутності організаційного досвіду у його керівництва, політизації діяльності 

цього органу, провалів у вирішенні низки питань щодо становлення та початку 

роботи цього органу. Офіційно цілями перезавантаження ДБР називалась зміна 

його правового статусу, удосконалення законодавчого регулювання питань, 

пов’язаних із діяльністю територіальних управлінь цього органу, конкурсними 

відборами та переведенням працівників ДБР тощо [265].  

Однак таке удосконалення Закону «Про Державне бюро розслідувань» не 

розв’язало головної проблеми функціонування ДБР, а саме законодавчо 

визначеного порядку призначення його директора. Як і в ситуації з НАБУ при 

законодавчому врегулюванні такого порядку законодавець не дотримався вимог 

Конституції України щодо повноважень глави держави і парламенту. Наділивши 

главу держави правом призначати на посаду директора ДБР та звільняти з неї, а 

також правом формувати склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на цю 

посаду, законодавець вийшов за межі конституційних повноважень Президента 

України. Це також стосується права парламенту формувати склад вказаної 

конкурсної комісії, якого Конституція України не передбачає. 

Конституційний Суд України у Висновку від 16 грудня 2019 р. № 7-в/2019 

констатував, що за своїм функціональним призначенням, сферою діяльності та 

повноваженнями ДБР є центральним органом виконавчої влади (як зазначалося, у 

первинній редакції профільного закону воно саме так і визначалося), а тому 

питання його утворення та призначення його керівника належить до компетенції 

КМ [41].  
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Варто зауважити, що уже після цього Висновку Конституційного Суду 

України Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» від 

3 грудня 2019 р. № 305-IX, яким повноваження глави держави у цій частині ще 

більше розширено – главу держави наділено правом визначати організаційну 

структуру ДБР. На підставі цього законодавчого нововведення Президент України 

05 лютого 2020 р. видав Указ «Про затвердження організаційної структури 

Державного бюро розслідувань» № 41/2020 [288]. 

Очевидно, що для виконання ДБР своєї частини спільної роботи щодо 

протидії корупції в Україні, його діяльність має здійснюватися виключно на 

конституційно-правових засадах та в межах компетенції, визначеної законом, а 

також з усвідомленням свого місця в загальній системі протидії корупції, без чого 

цей процес матиме фрагментарний та епізодичний характер. 

У 2015 році було створено Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів. Правові та організаційні засади функціонування АРМА визначає 

Закон «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [291]. 

Згідно з цим Законом АРМА є центральним органом виконавчої влади із 

спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт 

у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів 

та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено 

арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному 

провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх 

необґрунтованими. 

Згідно із Законом «Про запобігання корупції» АРМА не входить до переліку 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Однак у літературі 

висловлюють пропозиції про включення АРМА до такого переліку. Зокрема, на 
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користь включення досліджуваного агентства до спеціальних суб’єктів запобігання 

корупції є такі міркування: агентство уповноважене на виявлення та розшук активів, 

що є предметом корупційних правопорушень; забезпечує взаємодію з 

міжнародними організаціями з питань повернення активів на територію України, які 

стали елементом обігу корупційних правопорушень; забезпечує ведення Єдиного 

державного реєстру активів, на яких накладено арешт у кримінальному провадженні 

тощо [34, с. 133]. 

Незважаючи на значні повноваження і суспільні сподівання, покладені на 

вказане агентство, на сьогоднішній день недостатньо підстав для позитивної оцінки 

його діяльності. Інформація про суттєву кількість виявлених і стягнутих у дохід 

держави активів, одержаних від корупційних злочинів, відсутня, інші дії, на 

вчинення яких уповноважене АРМА, – малопомітні.  

Питання ефективності взаємодії суб’єктів протидії корупції. Порушення 

системності та послідовності здійснення антикорупційних заходів не лише 

призводить до зниження ефективності протидії корупції, а й породжує додаткові 

правові проблеми. Тому в кожній державі повинна існувати єдина система 

реалізації антикорупційної політики, чітке розмежування компетенції суб’єктів 

протидії корупції, коли кожен суб’єкт має виконувати свої функції і завдання, 

працюючи на загальну справу в межах своїх повноважень, узгоджено з іншими 

суб’єктами, не підміняючи їх і не втручаючись у сферу їхнього відання.  

При цьому не можна ігнорувати того, що боротьба з корупцією у державах 

перехідного типу неминуче є своєрідною боротьбою за владу. Особливо, коли 

йдеться про протидію політичній корупції – корисливим зловживанням посадовців 

вищого рівня. Бо така протидія є потужним засобом впливу на ситуацію у владі, 

«приборкання» опозиції, зміцнення особистої влади, забезпечення умов для 

використання влади у корисливих цілях. Крім того, протидія елітній корупції – це 

ще й ефективний засіб політичного піару, що його використовує той, хто 

контролює цю боротьбу. Раніше глава держави мав повний контроль над органами 

з антикорупційними функціями: наприклад, над СБУ таким контролем він володів 
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де-юре (за Конституцією), над ГПУ – де-факто (всупереч Конституції). Але в 

кожному разі саме він жорстко контролював цю сферу [377]. 

Варто погодитись з тим, що наявність антикорупційних органів не є 

вирішальним чинником у системі протидії корупції. Не можна також говорити про 

переваги одного типу спеціалізованого інституту у протидії корупції серед 

інших [29, с. 143–144].  

У світі сформувалося дві основні моделі органів, які здійснюють заходи щодо 

запобігання та протидії корупції. Перша з них передбачає функціонування окремих 

структурних підрозділів по боротьбі з корупцією в системі правоохоронних органів 

(Норвегія, Бельгія, Іспанія, Хорватія тощо). Друга модель характеризується 

автономізацією таких інституцій, створенням багатоцільових агенцій по боротьбі з 

корупцією з повноваженнями правоохоронних органів (Гонконг, Сінгапур, Литва, 

Австралія та ін.) [75, с. 7]. 

Україна пішла шляхом формування другої моделі системи антикорупційних 

органів. Наразі в нашій державі функціонує розгалужена система новостворених 

антикорупційних органів, які спеціалізуються на здійсненні заходів щодо 

запобігання корупції, виявлення, припинення та розслідування (документування) 

корупційних правопорушень, протидії корупції, судового розгляду справ про 

корупційні злочини, а також виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних злочинів. До цієї системи входять НАЗК, НАБУ, 

САП, АРМА, ВАКС. З певними застереженнями до цієї системи можна також 

віднести ДБР, до компетенції якого серед іншого віднесено розслідування певних 

категорій корупційних злочинів. 

Така система державних органів, безпосередньо включених в 

антикорупційну діяльність, має як свої позитивні, так і негативні моменти. 

Головною її перевагою можна вважати вузьку спеціалізацію таких органів, яка 

забезпечує їх чітко визначену функціональну антикорупційну спрямованість (така 

діяльність є їхньою основною функцією), а отже потенційно – їхню ефективність. 

При цьому автономізація спеціалізованих антикорупційних органів слугує вагомим 
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додатковим чинником їхньої незалежності, що є принципово важливим у питаннях 

протидії корупції – особливо елітної. 

Негативним моментом є те, що, по суті, в Україні створено «замкнуту» 

систему антикорупційних органів з розслідування та судового розгляду справ про 

корупційні злочини. Ця «замкнутість» за певних обставин (зокрема, за відсутності 

дійового цивільного демократичного контролю) може створити передумови для 

серйозного зловживання такими органами своїми повноваженнями, відходу ними 

від правових засад діяльності, а отже, призвести до системних порушень прав і 

свобод людини та громадянина.  

Крім того, така система не є всеохоплюючою. Попри створення нових 

антикорупційних органів, які спеціалізуються на виявленні корупційних злочинів, 

розслідуванні та судовому розгляді справ про корупційні злочини, протидія 

корупції залишається однією з функцій багатьох інших суб’єктів безпосередньої 

правоохоронної діяльності – зокрема, Національної поліції, СБУ, органів 

прокуратури, Державної фіскальної служби України. Крім того, розгляд справ про 

певні категорії корупційних злочинів та інших корупційних правопорушень 

віднесено до компетенції судів загальної юрисдикції (загальних судів). 

Тобто, в рамках загальної системи державної влади в Україні фактично 

створено та функціонує дві автономні підсистеми органів протидії корупції, одну з 

яких становлять спеціалізовані антикорупційні органи, другу – традиційні органи 

правопорядку та загальні суди. Безперечно, така модель має право на існування, 

але вона породжує питання щодо її ефективності – забезпечення належної взаємодії 

усіх суб’єктів антикорупційної діяльності та координації такої діяльності, 

виключення дублювання їхніх повноважень, чіткого визначення сфери діяльності 

(зокрема, в частині підслідності) кожного з таких органів. При чому це стосується 

як загалом усіх суб’єктів протидії корупції, так і окремо новостворених 

спеціалізованих антикорупційних органів [395, с. 325–326].  

Зокрема, О. Пархоменко-Куцевіл звертає увагу на проблемні питання 

взаємодії антикорупційних органів України, функції яких переплетені між собою: 

так перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 



335 

  

місцевого самоврядування, здійснює НАЗК, зазначені перевірки та відповідні 

матеріали можуть бути враховані під час проведення певних слідчих дій іншими 

антикорупційними органами. Те саме стосується матеріалів НАБУ та АРМА, які 

потрібні під час перевірки електронних декларацій або незаконного збагачення, 

перевірки на конфлікт інтересів тощо. Однак, на даний час відсутні дієві 

комунікаційні зв’язки між новоствореними антикорупційними інституціями та часто 

інформація отримується невчасно або взагалі не отримується. Все це перешкоджає 

реальній боротьбі з корупцією, не дає можливості за короткі терміни здійснити певні 

важливі перевірки [244, с. 82].  

САП теж структурно входить до складу системи прокуратури України, проте 

є організаційно та функціонально відокремленою від неї і пов’язана із органами 

прокуратури лише через особу – Генерального прокурора [194, с. 175]. 

Забезпечення тісної взаємодії САП з НАБУ та гарантування її автономії від інших 

органів прокуратури виявилося у встановленні особливих вимог до розташування 

САП (що включає облаштування робочих місць її працівників, розміщення 

необхідних для її функціонування засобів, транспорту тощо) (ч. 3 ст. 81 Закону 

«Про прокуратуру» [298]).  

Варто звернути увагу й на порівняння статистичних даних щодо кількості 

розслідуваних корупційних злочинів різними правоохоронними органами [352] 

(див.: Додаток В, діаграма 7). У цьому контексті окремої уваги заслуговує і 

порівняння фінансових показників – видатків на утримання органів державної 

влади, пов’язаних із протидією корупції (див.: Додаток Б, табл. 3). 

З огляду на важливість ефективної взаємодії спеціалізованих інституцій з 

іншими правоохоронними органами Д. Демків виокремлює необхідність 

застосування різних форм взаємодії – від проведення міжвідомчих, 

координаційних нарад, спільних засідань колегій правоохоронних органів до 

підписання відповідних договорів з метою виконання цілей, передбачених 

законодавством України [65, с. 151].  

Аналізуючи можливі механізми модернізації функціонально-організаційної 

структури суб’єктів протидії корупції та їхньої взаємодії, О. Пархоменко-Куцевіл 
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виділяє два основні напрями відповідних реформ: 1) раціоналізація завдань та 

функцій суб’єктів протидії корупції; 2) раціоналізація інституційної побудови 

суб’єктів протидії корупції та їх взаємодії. Приміром, раціоналізація завдань та 

функцій суб’єктів протидії корупції передбачає усування дублювання функцій 

таких органів державної влади, їхній раціональний розподіл. Раціоналізація 

інституційної побудови суб’єктів протидії корупції та їхньої взаємодії передбачає 

оптимізацію системи антикорупційних органів та визначення координації між 

ними [243]. 

Однак такі заходи не розв’язують тих проблем, які наразі існують у 

функціонуванні спеціальних антикорупційних органів. Бо ці проблеми є набагато 

глибшими і системнішими. Відтак, доцільно більш предметно зупинитися на таких 

проблемах у діяльності кожного з таких органів.  

– антикорупційні органи державної влади є ключовими елементами системи 

протидії корупції в Україні, які здійснюють свою діяльність у формах запобігання 

та боротьби з корупцією, із застосуванням визначених законодавством способів і 

засобів, для досягнення і утримання в прийнятних межах суспільно допустимого 

рівня корупції; 

– більшість антикорупційних державних органів покликані здійснювати саме 

боротьбу, а не запобігання корупції – переважно в частині виявлення та розкриття 

корупційних діянь. Це вказує на непропорційний розподіл пріоритетів в сфері 

протидії корупції в Україні з суттєво меншими повноваженнями щодо її 

запобігання, найперше – усунення можливостей вчинення корупційних діянь. 

Відтак, видається необхідним усунути цю непропорційність, зокрема шляхом 

розширення повноважень НАЗК щодо запобігання корупції з одночасним 

підвищенням ефективності реалізації наявних у нього компетенцій;  

– етап формально-інституційного формування антикорупційних органів в 

Україні, по суті, завершено. Енергія закордонних донорів, національних експертів, 

науковців тепер вивільнилася для сутнісної роботи, орієнтованої на результат, який 

полягає не у статистично-кількісних показниках, а в реальному зниженні рівня 

корупції в Україні.  
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Треба зазначити, що за особливостями побудови системи протидії корупції, 

зокрема кількісним складом новостворених органів антикорупційної спрямованості, 

Україна визначила пріоритетним для себе впровадження досвіду протидії корупції у 

таких країнах як США, Франція та Канада, де має місце чіткий розподіл спеціальних 

суб’єктів протидії за ознакою функціональної спрямованості [398, с. 199]. 

Натомість, характеризуючи суб’єкти протидії корупції треба зазначити, що 

навіть після створення спеціальної триланкової антикорупційної системи (НАБУ, 

САП, ВАКС) протидія елітній корупції залишається на низькому рівні. Наразі 

відсутні обвинувальні вироки щодо резонансних справ, до яких була прикута увага 

суспільства і які розслідувалися чи розглядалися в судах роками. Така ситуація 

зумовлена низкою факторів, які характеризують як проблеми протидії корупції в 

України загалом, так і протидію елітній корупції зокрема. 

Перша група факторів стосується здійснення досудового розслідування щодо 

корупційних злочинів. Зокрема, створення НАБУ мало на меті забезпечити підбір 

найбільш кваліфікованих кадрів, які спеціалізуються на протидії, передусім, 

елітній корупції. З моменту створення у 2015 році НАБУ розпочало розслідування 

982 кримінальних провадження, з них направлено до суду 245 кримінальних справ, 

у яких станом на сьогодні винесено 38 вироків [355]. 

До причин такого тривалого розслідування та невисокого рівня 

результативності можна віднести, зокрема: 

відсутність реальної відповідальності за результати розслідування та 

інтересу слідчого (детектива) до належних результатів розслідування; 

відсутність належно підготовлених кадрів, спроможних на високому 

оперативному та слідчому рівні забезпечувати виявлення та розслідування 

найбільш небезпечних та глибоко законспірованих корупційних схем за участі топ-

чиновників; 

відсутність у діяльності спеціалізованих антикорупційних органів політики 

пріоритетів, яка б забезпечувала концентрацію зусиль цих органів на запобіганні, 

виявленні та розслідуванні найбільш небезпечних корупційних злочинів; 
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можливий вплив керівництва органів правопорядку на слідчого (детектива) і 

хід розслідування, оскільки законодавчо визначений принцип незалежності 

слідчого на практиці значною мірою є фікцією; 

неефективність функціонування спеціалізованих антикорупційних органів, 

яка зумовлена безсистемним підходом та непродуманістю щодо їхнього утворення; 

політизованість органів правопорядку (у тому числі антикорупційних 

органів) та ангажованістю їхнього керівництва, що нейтралізує такі принципи 

їхньої діяльності як політична нейтральність, незалежність, неупередженість, 

верховенство права, законність, справедливість; 

відсутність або обмеженість належної оперативної інформації про найбільш 

небезпечні корупційні злочини (схеми), зумовлена звуженням сфери застосування 

Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» у кримінальному провадженні; 

використання можливостей антикорупційних органів з метою впливу на 

політичних опонентів чи бізнес-конкурентів (зокрема, через відносно простий 

механізм початку досудового розслідування), що уможливлює виконання такими 

органами завдань і досягнення цілей, які не передбачені законом. 

Друга група факторів пов’язана з процесуальним керівництвом досудовим 

розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень. Серед них можна 

виокремити: 

неналежний контроль за роботою прокурорів процесуальних керівників; 

незавершеність реформи органів прокуратури, яка затягнулася на тривалий 

час, що унеможливлює ефективне виконання ними своїх функцій; 

відсутність дієвих процесуальних гарантій незалежності прокурора у 

кримінальному провадженні; 

недостатньо високий рівень кваліфікації певної частини прокурорів, які 

здійснюють процесуальне керівництво у справах про корупційні злочини. 

Третя група факторів стосується здійснення судочинства у кримінальному 

провадженні щодо корупційних злочинів. Серед них можна виокремити [399, с. 83–

89]: 
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відсутність усталеної судової практики щодо розгляду корупційних справ, 

відсутність сталості у правових позиціях Верховного Суду; 

наявність процесуальних можливостей для зловживаннями правами 

учасниками кримінального провадження, і як наслідок, затягування судового 

розгляду; 

затягування судового розгляду самими судами через певні застереження 

щодо постановлення вироків щодо корупціонерів, особливо – високопоставлених; 

«кадровий голод» у судовій системі, який зумовлений перманентним 

реформуванням судової влади та тривалим нездійсненням процедури добору 

суддів. Це призвело до певного «паралічу» судової системи та неспроможності у 

розумні строки розглядати справи про корупційні злочини; 

відсутність ефективного механізму щодо притягнення суддів до 

відповідальності, а також дієвих профілактичних запобіжників щодо зловживання 

ними своїми повноваженнями, особливо з урахуванням визнання 

неконституційною ст. 375 КК; 

складністю судового розгляду багатьох справ про корупційні злочини через 

значний обсяг матеріалів, наявність великої кількості учасників корупційних схем 

тощо. 

Низька результативність діяльності спеціалізованих антикорупційних 

органів також пов’язана з: надзвичайно високим рівнем корупції в Україні (що 

здійснює великий вплив на ключові економічні, політичні, правові процеси, у тому 

числі антикорупційну діяльність держави); високим рівнем корумпованості 

правоохоронної та судової систем; відсутністю реальної політичної волі по-

справжньому і системно протидіяти корупції (передусім елітній корупції), 

незважаючи на статус суб’єктів корупції. До того ж, протидія корупції може бути 

успішною лише у суспільстві, в якому панує нетерпимість до корупції як 

соціального зла.  
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5.3. Вищий антикорупційний суд як інституційна гарантія забезпечення 

правосуддя у справах про корупційні кримінальні правопорушення 

 

Запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів було 

однією з рекомендацій Організації Економічного Співробітництва і Розвитку 

(ОЕСР) [442] у контексті аналізу антикорупційних реформ у країні. Окрім цього, 

утворення спеціалізованого антикорупційного суду через прозору і справедливу 

процедуру відбору, до якої повинні бути залучені спеціалісти з міжнародним 

досвідом, було й однією з вимог [39] надання Україні чергового траншу фінансової 

допомоги від МВФ [343].  

Науковці та представники судової влади тривалий час висловлювали сумніви 

стосовно необхідності створення окремого антикорупційного суду в Україні. 

Скажімо, Б. Львов звертав увагу, що «через ймовірно резонансні справи, що 

розглядатиме новий вищий суд, він швидше за все стане найбільш контрольованим 

з боку громадськості, антикорупційних органів тощо. Тож чи можуть бути особливі 

вимоги до суддів цього суду, особливий порядок їх добору й особлива довіра? 

Можливо, особлива доброчесність? Чи не поставить це під сумнів довіру до суддів 

інших судів, чи не запровадить доброчесність, так би мовити, вищої і другорядної 

категорії?» [179, с. 146].  

Свого часу, тодішній Голова Верховного Суду України Я. Романюк Вищий 

антикорупційний суд назвав «зайвою ланкою». На його думку, це неправильний 

шлях для розгляду спеціальної категорії справ – створювати спеціальні суди. 

Необхідності в цьому просто немає. Судова система досить велика, цілком здатна 

забезпечити розгляд усіх категорій справ [327]. Тодішній голова Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України С. Козьяков теж мав сумніви щодо 

успішності антикорупційного суду, посилаючись на порівняльний аналіз щодо 

існування антикорупційних судів в інших країнах (підготовлений USAID), згідно з 

яким немає успішних світових практик у сфері діяльності антикорупційних судів. 

Відтак, очільник державного органу з добору суддів вважав, що до питання 
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«проведення експерименту в Україні» щодо створення антикорупційного суду слід 

підходити дуже обережно [50]. 

Натомість підтримку ідеї необхідності створення спеціалізованого 

антикорупційного судового органу висловили авторитетні громадські діячі 

України [60], а також міжнародні партнери України: ЄС [90] та США [363]. Крім 

того, таке рішення підтримали Європейська комісія «За демократію через право» 

(Венеціанська комісія) [37], Міжнародна антикорупційна консультативна рада 

(МАКР) [316], Transparency International [495] та GRECO [418]. 

Досвід Болгарії, Словаччини та Хорватії засвідчує, що загалом 

антикорупційні суди відіграли важливу роль саме на перехідному етапі 

реформування судових систем цих країн. Тому виникає запитання: чи існуватиме 

необхідність функціонування Вищого антикорупційного суду у більш віддаленій 

перспективі, чи він повинен виправдати своє призначення у найближчому 

майбутньому і припинити існування як відпрацьований елемент системи 

судоустрою на кшталт військових судів? [334, с. 57]  

З цього приводу була висловлена думка, що діяльність єдиного 

спеціалізованого антикорупційного суду може бути рішенням на перехідний період 

(скажімо, три роки), після закінчення якого за принципом спеціалізації побудови 

системи судоустрою повинні бути утворені антикорупційні суди першої інстанції 

(як варіант – у місцях утворення регіональних органів НАБУ), юрисдикція яких 

поширюватиметься на усі без винятку корупційні злочини, підслідні як НАБУ, так 

і ДБР. Для таких судів Вищий антикорупційний суд буде апеляційною інстанцією, 

а Антикорупційна палата Кримінального касаційного суду Верховного Суду – 

касаційною. Для формування цієї системи порядок добору суддів та утворення 

самих судів повинні бути визначені одночасно з порядком формування Вищого 

антикорупційного суду, однак, внесення подібних законопроектів на розгляд 

парламенту Конституція відносить до виключних повноважень президента 

України [343]. 

Досить незначні успіхи антикорупційних судів в інших державах 

насторожують і науковців, і практиків, але не сам факт реалізації ідеї утворення 
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самостійного антикорупційного судового органу, а підтвердження висновку про те, 

що темпи і глибина проникнення корупції залежать не лише від сучасних 

організаційних кейсів та створюваної процесуально-правової інфраструктури, 

спрямованих на боротьбу з нею. Причини зменшення проявів корупції лежать в 

інших площинах – високі темпи економічного розвитку, гідна оплата праці, 

ментально-культурні традиції з дотримання людських чеснот та їхнє підтримання і 

популяризація, мотивації правлячих еліт і суспільні настрої та їхня зміна. Основний 

позитив – заспокоїти суспільство тим, що в державі функціонує суд, який 

безпосередньо займається розглядом кримінальних корупційних правопорушень, 

зокрема справ щодо високопосадової корупції [334, с. 61]. 

Деякі експерти вказують, що традиційна судова система неспроможна 

забезпечити повноцінний розгляд «корупційних» справ: суди затягують розгляд 

справ, судді бояться розглядати справи проти топ-посадовців, тому що деякі судді 

є політично залежними, ухвалюють політично вмотивовані рішення. Фахівці 

Центру протидії корупції та Антикорупційної групи дійшли висновку, що за хабарі 

у 3 тисячі гривень значно реалістичніше отримати покарання у вигляді ув’язнення, 

ніж за вкрадені 2–3 мільярди [433]. 

Шютте С. та Стівенсон М. з Гарвардської школи права представили 

порівняльний огляд досвіду створення антикорупційних судів. Вони вказують, що 

найбільш поширеним аргументом на користь створення спеціалізованих 

антикорупційних судів є потреба у більш ефективному та швидкому розгляді справ 

про корупцію та пов’язана з нею потреба подати сигнал національній та 

міжнародній спільності про те, що країна розпочала серйозну боротьбу з 

корупцією. У деяких країнах занепокоєння щодо спроможності звичайних судів 

розглядати справи про корупцію безсторонньо, та не будучи самим 

корумпованими, також відіграло важливу роль у прийнятті рішення про створення 

спеціалізованих антикорупційних судів [197, с. 5]. 

Чи не основною мотивацією створення спеціалізованих антикорупційних 

судів є забезпечення того, щоб справи про корупцію розглядалися безстороннім і 

незалежним судом, вільним від корупції та неналежного впливу політиків або 
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інших впливових діячів, наскільки це можливо. Ця причина не є новою, оскільки 

це одне зі стандартних обґрунтувань створення антикорупційних відомств для 

розслідування та/або підтримки обвинувачення в правах про корупцію. У той час, 

як питання доброчесності не так очевидно проявлялося в публічних обговореннях 

створення спеціалізованих антикорупційних судів, у декількох випадках інтерес у 

забезпеченні суддівської доброчесності був центральною рушійною силою 

створення таких судів (наприклад, Індонезія, Словаччина) [197, с. 13]. 

Крім того, треба пам’ятати, що ефективність спеціалізованого 

антикорупційного суду значною мірою залежить від ефективності органу або 

органів, які мають право передавати справи до цього суду. Якщо такі органи 

неефективні, весь процес призупинятиметься: іншими словами, міцність ланцюга 

вимірюється його найслабшою ланкою. У певних країнах спеціалізовані 

антикорупційні суди добре справляються зі справами, які потрапляють до них на 

розгляд, але найважливіші справи, для яких власне і створено спеціалізований суд, 

не доходять до нього взагалі, тому що антикорупційні відомства або прокуратура 

не передають їх. Справді, корумповані еліти можуть не втручатися в роботу 

спеціалізованого антикорупційного суду, маючи достатньо впливу на прокурорів 

або правоохоронні органи, що дозволяє їм уникнути будь-якого серйозного ризику 

переслідування. Деякі критики в Словаччині, наприклад, стверджують, що саме це 

є головною причиною відсутності обвинувальних вироків проти політиків високого 

рівня в Спеціальному кримінальному суді Словаччини [197, с. 25]. 

Досвід Словаччини вчить двох основних уроків, які потрібно запам’ятати: по-

перше, потенційний ризик виникнення правових атак та оскаржень проти 

словацького Спеціального суду не був належно оцінений на початковому етапі. 

Буквально декілька організаційних коректив з високим рівнем ймовірності 

допомогли б Спеціальному суду продовжити свою діяльність, і Конституційний Суд 

не поставив би під сумнів легітимність першого. По-друге, надзвичайно важливо, 

щоб належне функціонування забезпечувалося усією правоохоронною системою. У 

той час, як Спеціалізований кримінальний суд ефективно функціонує і його 

професійна репутація не викликає сумнівів, інші установи, залучені до процесу 
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переслідування корупційний діянь, не заслуговують позитивної оцінки у жодному із 

аспектів [91, с. 12]. 

Закон «Про Вищий антикорупційний суд» визначив засади організації та 

діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду 

та гарантії їх діяльності. Завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення 

правосуддя відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з 

метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними 

злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також 

вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід 

держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного 

судочинства [273]. 

У ст. 1 вказаного Закону зазначено, що Вищий антикорупційний суд «є 

постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України». 

Водночас аналіз законодавчо визначених статусу та повноважень Вищого 

антикорупційного суду дали підстави для висновку про те, що йому притаманні 

ознаки не спеціалізованого, а особливого суду. Це, зокрема, випливає з того, що 

Вищий антикорупційний суд: 1) створений для вирішення справ щодо окремих 

категорій осіб, тобто щодо окремих суб’єктів (певної групи посадовців); 

2) утворено виключно для розгляду виділених із загального масиву певних 

категорій кримінальних проваджень. При цьому йому підсудні кримінальні 

провадження не лише стосовно корупційних злочинів, а й злочинів у сфері 

господарської діяльності (статті 2062, 209, 211 КК); 3) має свою систему інстанцій 

(перша та апеляційна інстанції). Крім того, наявність ознак особливого суду також 

вбачається у запроваджених законом винятках щодо процедури відбору та 

призначення на посаду судді Вищого антикорупційного суду, які суттєво 

відрізняються від конституційного (загального) процесу відбору і призначення 

суддів [137]. 

Ці обставини потребують окремого детального аналізу і за потреби 

відповідного законодавчого коригування для того, щоб не виникало жодних 



345 

  

сумнівів у здійсненні правосуддя у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини у повній відповідності до конституційних вимог. 

Варто звернути увагу, що саме ВАКС, на думку опитаних громадян, має 

найвищий рівень оцінки його роботи серед нових антикорупційних органів: 10 % 

оцінюють його роботу як позитивну й 30 % як задовільну, натомість негативно 

(незадовільно) оцінюють його роботу 27 % респондентів. При цьому 32 % 

опитаних заявили, що не можуть оцінити роботу ВАКС (див.: Додаток Д, п. 9). 

Із самого початку роботи ВАКС очікувано виявився завантажений справами. 

Як зазначила голова Вищого антикорупційного суду О. Танасевич, звітуючи про 

перші 100 днів роботи очолюваної нею інституції, кожного дня судді ВАКС 

опрацьовують «величезну кількість інформації» [364]. 

Особливістю надходження процесуальних звернень до ВАКС періоду 

2019 року є те, що значна їхня частина передана на розгляд з інших судів, а саме: 

174 кримінальні провадження (справи), або 85 % кримінальних проваджень, що 

надійшли; 470 клопотань, скарг, заяв, поданих під час досудового розслідування 

(13 % тих, що надійшли); 2 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами (100 %) [5, с. 3].  

Середня кількість справ і матеріалів, що надійшли на розгляд у звітному 

періоді (2019 р.) в розрахунку на одного суддю ВАКС, становить 147 одиниць. 

Кількість матеріалів і кримінальних справ, що залишились не розглянутими у 

звітному періоді, становлять 467 одиниць, або 12 % загального надходження 

ВАКС. Між процесуальними зверненнями за видами цей показник розподілився 

так: 149 кримінальних справ, або 32 % від загальної кількості справ і матеріалів, що 

залишились нерозглянутими ВАКС станом на 31 грудня 2019 р.; 135 клопотань, 

або 29 % нерозглянутих звернень ВАКС; 181 скарга, або 39 % нерозглянутих 

звернень ВАКС; 2 заяви [5].  

Варто зауважити і про врахування критерію складності справ, які розглядає 

ВАКС. Приміром, Наказом Державної судової адміністрації України від 21 грудня 

2018 р. № 622 «Про затвердження Загального класифікатора спеціалізацій та 

категорій справ» затверджено, зокрема, коефіцієнти складності кримінальних 
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справ за категоріями та коефіцієнти складності окремих процесуальних питань, які 

визначено в межах від 2 до 55. Для суду першої інстанції зазначений класифікатор 

встановлює коефіцієнт складності кримінальних проваджень з обвинувальним 

актом щодо злочинів проти власності – 35, щодо злочинів у сфері господарської 

діяльності – 45, щодо злочинів проти авторитету державної влади, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів – 30, 

щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язані з 

наданням публічних послуг – 50, щодо злочинів проти правосуддя – 14. Коефіцієнт 

складності кримінального провадження стосовно осіб, щодо яких застосовується 

особливий порядок кримінального провадження (ст. 480 КПК), класифікатор 

визначає на рівні 55. Необхідно зазначити, що цей показник є найвищим серед 

справ і у 2019 році в провадженні ВАКС перебувало 33 справи щодо таких осіб. 

Середньостатистичний коефіцієнт складності справ, які перебували в провадженні 

суду у 2019 році, за категоріями становить 46, що свідчить про загальну високу 

складність справ у суді [5]. 

На думку В. Валько (член Громадської ради доброчесності, юрист-аналітик 

Секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ), оцінювати результати 

роботи Вищого антикорупційного суду варто не раніше кінця 2020 року На цей час 

судді вже мали б завершити розгляд значної частини зі своїх справ. Однак уже зараз 

можна констатувати, що темпи розгляду кримінальних проваджень є набагато 

кращими, ніж вони були у загальних судах. Хоча заради справедливості варто 

відзначити, що й завантаженість у суддів ВАКС є меншою. Також однозначно 

позитивним моментом є підвищення ясності, чіткості та структурованості судових 

рішень, які ухвалюють судді Вищого антикорупційного суду. Натомість варто 

пам’ятати, що високий ступінь довіри до суддів та судових рішень, які вони 

ухвалюють, досягається не темпами розгляду справ, а через законність та 

обґрунтованість цих рішень. Авторитет Вищого антикорупційного суду 

формується насамперед через доброчесність, професійність, безсторонність та 

непідкупність його суддів та працівників [33]. 



347 

  

На сучасному етапі протидії корупції в Україні ВАКС поки не 

продемонстрував очікуваного результату, на який розраховували і українське 

суспільство і міжнародна спільнота. Проте це лише проміжний підсумок 

початкового етапу діяльності ВАКС, який, попри посередні досягнення, 

залишається найважливішою інституційною гарантією в Україні притягнення осіб, 

що вчинили корупційні діяння, до юридичної відповідальності. 

В умовах високого суспільного запиту на притягнення до юридичної 

відповідальності корупціонерів, Суд має послідовно здійснювати свою діяльність 

на засадах принципів верховенства права, безсторонності, справедливості 

прийнятих рішень. Неухильне дотримання цих принципів ВАКС має однаково 

важливе значення як у випадках винесення обвинувальних, так і виправдальних 

вироків.  

Формування сталої судової практики ВАКС має забезпечити однакове 

застосування антикорупційними органами профільного законодавства, не лише 

забезпечивши таким чином притягнення винних до юридичної відповідальності, 

але й гарантувавши недопущення випадків свавільних звинувачень у вчиненні 

корупційних діянь стосовно осіб, щодо яких відсутні обґрунтовані підстави для 

таких висновків. 

 

5.4. Інститути громадянського суспільства як допоміжні суб’єкти 

протидії корупції 

 

Схвальною є активна позиція тих науковців-кримінологів, які, на основі 

наявного матеріалу, намагаються доповнювати сучасні знання у сфері запобігання 

корупції для їх використання у практичній роботі. Не останньою чергою це 

стосується і проблем залученості громадянського суспільства в справу протидії 

корупції в Україні [24, с. 168–173]. 

У цьому питанні передусім потрібно відмовитися від поверхневого розуміння 

природи громадянського суспільства, яке багатьма сприймається на догматичному 

рівні, в кращому випадку – через призму доктринальних праць зарубіжних учених, 
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але без спроб усвідомлення її в контексті вітчизняного національного розвитку та 

специфіки сучасності.  

Адже, саме активні суб’єкти громадянського суспільства є найбільш 

ефективними комунікаторами з громадянами України щодо успіхів і невдач в 

антикорупційній діяльності. Подекуди саме від їхньої оцінки та позиції залежить 

результативність роботи тих чи інших органів державної влади, аргументованість 

прийнятих рішень у сфері протидії корупції та ін. У поєднанні з активним 

використанням засобів масової інформації, соціальних мереж, фінансової підтримки 

міжнародними донорами, вплив громадських організацій, що здійснюють 

антикорупційну активність в Україні, дуже значний. Тому аналіз їхнього місця і ролі у 

виконанні громадянським суспільством своєї частини роботи у мінімізації корупції в 

потребує уважного та виваженого підходу. 

Суспільна протидія корупції здійснюється насамперед через активних 

суб’єктів громадянського суспільства – неурядові антикорупційні організації. 

Суспільство у загальному значенні цього слова є суб’єктом протидії корупції в 

опосередкованій формі через своїх найбільш ініціативних членів. Як уже 

зазначалося, нові антикорупційні органи з’явилися в Україні головно завдяки 

тискові на владу громадянського суспільства та зусиллям міжнародних партнерів 

України. Адже наявні тоді правоохоронні органи, з огляду на політичну залежність 

та серйозну корупційну ураженість, не могли розірвати корупційного спрута, що 

намертво оповив країну [392]. Можна також погодитись, що й успіхи в прийнятті 

нового антикорупційного законодавства є наслідком не політичної волі влади, а 

народженням нового, не менш впливового суб’єкта політичної волі – 

громадянського суспільства. Антикорупційні нормативно-правові акти в Україні 

приймалися не через проактивну позицію цих носіїв політичної волі, а під тиском 

міжнародної спільноти, громадянського суспільства [204, с. 216–217]. 

Багато хто небезпідставно вважає, що громадянському суспільству взагалі 

належить найважливіша роль у процесі демократизації держави. Реалізуючи 

природний стан людини, в якому вона прагне задовольнити свої права через 

реалізацію власної свободи у співпраці з однодумцями, громадянське суспільство 
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забезпечує народ можливістю брати участь в управлінні державою, а значить – 

наділяє кожного правом визначати своє майбутнє. Без укріплення інституту 

громадянського суспільства не можна створити верховну державну владу, засновану 

на принципі визнання людини основною цінністю та відчутті поваги до її прав і 

громадянських свобод [32, с. 150].  

Отже, суб’єктами протидії корупції є не лише особи, наділені 

адміністративно-розпорядчими функціями та державні службовці, але й звичайні 

громадяни та юридичні особи. Говорячи про фізичних осіб, у цьому контексті 

розуміється не обов’язок людей протидіяти корупції, а їх вільне волевиявлення 

здійснювати таку протидію. Це й повинно стати концептуальною ідеєю протидії 

корупції в Україні, яка дозволить будувати дієву стратегію вирішення зазначеної 

проблеми [29, с. 148–149].  

Як стверджує Т. Ільєнок, досвід боротьби з корупцією у Словаччині яскраво 

свідчить про ефективність залучення громадськості для боротьби з корупцією. 

У Швеції питанням громадського контролю заходів протидії корупції займається 

Громадська організація «Демократичний аудит», що об’єднує в собі провідних 

шведських політологів, економістів та інших науковців, які працюють над 

вивченням специфічних питань, пов’язаних із боротьбою з корупцією [110, с. 72–

73].  

Кириченко І. слушно зауважує, що сучасне суспільство не здатне жити й 

розвиватися у жорстких лещатах централізованого управління. Тому ієрархічна 

модель управління має бути доповнена самоорганізованими 

структурами громадянського суспільства та об’єднаннями соціального капіталу, 

які виникають спонтанно. Що не може вирішити державна машина, то на місцях 

вирішують, об’єднавшись вільні громадяни, виробляючи «соціальні 

рішення» [124]. Із соціальною проблемою – корупцією, суспільство більш-менш 

розібралося, а ось з варіантами її вирішення – значно складніше. 

Тому для пошуку відповідних варіантів, а головне їх втілення в життя у сфері 

протидії корупції, необхідно максимально використовувати можливості 

громадянського суспільства, а саме: наявність розвиненої мережі відносин між 
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рівними, автономними суб’єктами (громадянами і соціальними групами), які 

здійснюються без посередництва держави; існування розгалужених соціальних 

мереж (об’єднань, громадських організацій, політичних партій, профспілок, 

структур місцевого самоврядування, незалежних ЗМІ та ін.), утворених для 

відстоювання інтересів громадян та соціальних груп у різноманітних сферах 

суспільного життя; спільна система соціальних норм і цінностей у суспільстві, які 

ґрунтуються на міжособистісній довірі, толерантності, повазі й сприйнятті 

суспільства як самоцінності [436, с. 3]. Очевидно, що соціальна згуртованість та 

єдність, що базуються на стійких соціальних зв’язках між групами та всередині 

різних груп населення, на спільній системі норм та цінностей, міжособистісній та 

суспільній довірі, є важливим фактором запобігання поширенню асоціальних явищ 

(у тому числі і корупційних відносин) і формування суспільного здоров’я та 

благополуччя [170, с. 137]. 

Як зауважує В. Нестерович, участь громадськості відіграє вагому та важливу 

роль у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики. Через стійкі та 

ефективні формати взаємовідносин між громадськістю та органами публічної влади 

формується співпричетність і співвідповідальність щодо змін у політичному, 

соціальному, економічному житті країни. Тож уже давно виникла практична 

необхідність щодо створення інституційних і правових механізмів участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики загалом та 

антикорупційної її складової зокрема [225, с. 10].  

Без сумніву, заходи реформування правоохоронних структур та інших 

органів публічної влади, не дадуть належного ефекту, якщо не будуть підкріплені 

цілеспрямованою роботою із формування нетерпимого ставлення всього соціуму 

до корупційного поведінки. Успішна антикорупційна політика неможлива без 

фундаментальних зрушень у громадській, груповій та індивідуальній свідомості, 

без серйозних позитивних корекцій у правилах поведінки не тільки таких цільових 

груп, як державні та муніципальні службовці, а й самих громадян. Отже, головною 

метою сучасної антикорупційної політики є не стільки повне викорінення корупції, 

що в принципі неможливо, скільки досягнення ситуації, коли корупційна практика 
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стане соціально неприйнятною моделлю поведінки. Натомість, поставлене 

завдання не може бути успішно вирішена без систематичної та цілеспрямованої 

участі інститутів громадянського суспільства [424, с. 3]. Сама по собі держава не 

може побороти корупцію, оскільки її структури й органи є головними носіями 

цього феномену, його середовищем, вона не може боротися сама з собою. В 

обмеженні цього явища об’єктивно зацікавлено суспільство, його найбільш активні 

члени, їх громадські об’єднання [224, с. 27].  

На думку А. Микитчика, перемогти корупцію можна тільки із залученням 

інститутів громадянського суспільства, оскільки саме воно найбільш зацікавлене в 

такій перемозі. Це тим більше необхідно в умовах серйозного відчуження 

суспільства від влади. Залучаючи громадські організації до повноцінного 

співробітництва при вирішенні проблеми подібного масштабу, держава отримує 

шанс підвищити довіру громадян, а значить, шанс на досягнення поставлених 

цілей. Без залучення громадськості не можна приборкати низову корупцію, 

оскільки на нижніх рівнях управління корупція малочутлива до владних імпульсам, 

що йдуть зверху, але може бути потіснена тільки при напорі знизу, зусиллями 

громадян та інститутів громадянського суспільства [198, с.92].  

Тож для підвищення ролі інститутів громадянського суспільства у 

формуванні та реалізації антикорупційної політики держави, а також посилення 

їхнього впливу на нормотворчий процес В. Нонік пропонує законодавчо закріпити 

принципи взаємодії некомерційних організацій та органів державної влади на 

основі соціального партнерства; розширити порядок денний соціального діалогу; 

регламентувати обов’язковість участі інститутів громадянського суспільства у 

процесі розробки антикорупційної стратегії та плану заходів; регламентувати 

обов’язковість участі інститутів громадянського суспільства у моніторингу 

виконання секторальних/відомчих антикорупційних програм та у роботі комісій з 

оцінки корупційних ризиків; стимулювати розвиток громадянської освіти і 

створювати центри громадянської освіти; розробити та впровадити у практичну 

діяльність комплекс заходів щодо нейтралізації чинників, що провокують і 

поглиблюють ціннісний розкол у суспільстві; систематично проводити роз’яснення 
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сутності сучасної демократії з метою усвідомлення її базових принципів і 

цінностей; стимулювати розвиток самоврядування як базового інституту 

демократії [231, с. 346–347]. 

У контексті місцевого самоврядування, особливо останнім часом, усе частіше 

можна почути думку про принцип субсидіарності у протидії корупції, в 

децентралізації процесу, на противагу раніше усталеній думці, що боротьба з 

корупцією потребує «міцної» централізованої влади. Як зауважують експерти 

ООН: «Децентралізація управління після розвалу старої системи підняла проблему 

корупції місцевого самоврядування в усій Східній Європі... 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 

рівні» [95, с. 46; 507].  

Цей підхід стає все популярнішим. Деякі закордонні колеги вважають, що: 

«долаючи дистанцію між народом та владою, децентралізація є інструментом 

стримування корупції. Теоретично, децентралізація може обмежити поле для 

корупції та усунути проблему недостатньої інфраструктурної підтримки приватних 

інвесторів за рахунок конкуренції між юрисдикціями» [444, с. 161–189]. Така 

позиція загалом здається правильною, адже сама по собі децентралізація влади є 

потужним антикорупційним заходом, оскільки вона передбачає, так би мовити, 

диверсифікацію влади – передавання її з центру на місцевий рівень. 

Децентралізація «розбиває» концентрацію влади, яка зажди породжує системні 

корупційні ризики. Корупція є обов’язковим супутником концентрації влади, 

оскільки остання завжди пов’язана з істотними посадовими зловживаннями [374, 

с. 187]. 
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Звісно, що громадяни мають активніше долучатися до формування державної 

політики у сфері протидії корупції. Громадські організації повинні 

використовувати такі механізми протидії корупції як консультації з громадськістю, 

участь у робочих групах, круглих столах із представниками органів державної 

влади, місцевих органів влади, міжнародними, зарубіжними громадськими 

організаціями, здійснювати громадські експертизи і моніторинги, проводити 

громадські слухання з питань протидії корупції, а головне – контролювати 

виконання органами державної влади та місцевого самоврядування Національної 

антикорупційної стратегії, вносити безперервно (протягом часу дії Стратегії) 

пропозиції щодо її корегування та доповнення, а також виконання політичних 

рішень [29, с. 148]. 

Для підвищення дієвості протидії корупції засобами, доступними 

громадянському суспільству, необхідна підтримка з боку органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування утворення громадських організацій, що 

визначають метою своєї діяльності ознайомлення населення із загрозами, які 

несуть для суспільства корупція та корупційна злочинність, підвищення рівня 

громадянської свідомості та активності населення у протидії цим злочинам. 

Цей напрям може бути реалізований шляхом, зокрема:  

– забезпечення громадського моніторингу та контролю за роботою органів 

влади з метою підвищення рівня прозорості та підзвітності роботи органів 

державної влади і процесу прийняття рішень. Наведене передбачає обговорення 

ефективності діяльності органів виконавчої влади на відомчих порталах, 

безпосереднє спілкування з громадянами під час проведення тренінгів та 

консультативного навчання, збір інформації про роботу органів державної влади 

через скриньки скарг і пропозицій, розміщені у кожному органі виконавчої влади; 

– залучення громадян до процесу прийняття рішень та удосконалення 

законодавства, що сприяє захисту прав громадян, впливу громадськості на 

прийняття прозорих управлінських рішень, моніторинг влади, соціальної 

захищеності населення. Цей пункт передбачає обговорення громадянами проектів 

законів, що розробляються, на сайтах органів державної влади [67]. 
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Основними організаційно-правовими передумовами ефективної участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в 

Україні назвемо: 1) підвищення інформаційної відкритості та прозорості діяльності 

органів публічної влади, вчасного ними інформування про свої рішення, вичерпних 

пояснень про наміри; 2) забезпечення доступності та підзвітності органів публічної 

влади, особливо у тих питаннях, що стосуються безпосередньо громадян; 

3) здійснення подальшого вдосконалення чинного законодавства, що забезпечить 

дієві механізми для участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

антикорупційної політики; 4) налагодження стійких форм конструктивного діалогу 

між громадськістю та владою щодо формування та реалізації державної 

антикорупційної політики на принципах партнерства та взаємодії [225, с. 11]. 

Крім того, останнім часом активно пропагується ідея формування 

антикорупційних коаліцій організацій громадянського суспільства, що варто 

розуміти як добровільне неформальне об’єднання некомерційних організацій та 

підприємницького сектору, їхніх зусиль та ресурсів з метою координації діяльності 

у протидії корупції. Головна місія таких коаліцій – сприяти зниженню рівня і 

можливостей для прояву корупції за допомогою спільної розробки і виконання 

комплексу антикорупційних заходів і програм [225, с. 11, 14–15]. 

Участь громадянського суспільства у нормотворчій діяльності теж є 

критично важливою у будь-якій демократії. Українські громадяни і представники 

приватного сектору мають не припиняти свої зусилля для узагальнення 

несприятливої практики застосування законодавства, розробки пропозицій щодо 

внесення змін до нормативних актів та лобіювання таких пропозицій в органах 

державної влади. Це дозволить оптимізувати законодавство у всіх сферах 

суспільного життя для забезпечення прозорих правил поведінки громадян та їх 

взаємодії з владними органами, а значить – звести корупцію до мінімуму [32, 

с. 139]. 

Закон «Про запобігання корупції» передбачає участь громадськості в заходах 

щодо запобігання корупції через можливість проводити, замовляти проведення 

громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів 
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нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до 

відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про 

врахування поданих пропозицій. Результати антикорупційної експертизи, у тому 

числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання 

(прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого 

перейшли відповідні нормотворчі повноваження у цій сфері. 

Зрозуміло, що ефективність антикорупційної експертизи залежить від 

суб’єкта її проведення та позиції влади щодо використання її результатів. Особливе 

місце відведено антикорупційній експертизі, що здійснюється профільним 

парламентським комітетом. Цей Комітет загалом забезпечує процес підготовки 

висновків антикорупційної експертизи на законопроекти, які надходять на розгляд 

парламенту. Зауважимо, що частка негативних (у 2013–2016 роках – 5,9 %) 

висновків цього Комітету на законопроекти є значно нижчою від частки 

негативних висновків, підготовлених за результатами громадської антикорупційної 

експертизи. Наприклад, у 2014 році Комітет знаходив корупційні ризики лише у 

2,6 % проаналізованих законопроектів, в той час як громадськість – у 82 %. У 2015–

2018 роках ситуація значно покращилася, але різниця все рівно була суттєвою: 

Комітет почав знаходити корупційні ризики вже у 8–10 % проаналізованих 

законопроектів, а громадськість – все ті ж 82 % [4, с. 158]. 

Громадський контроль за діяльністю НАЗК здійснюється через Громадську 

раду. Крім того, НАЗК взаємодіє з інститутами й організаціями громадянського 

суспільства, зокрема шляхом: залучення до заходів з розроблення, реалізації та 

моніторингу виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її 

реалізації; стимулювання повідомлень про виявлені факти вчинення корупційних 

або пов’язаних із корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів, інформування про вжиті НАЗК заходи за результатами розгляду 

повідомлень; залучення до проведення громадської антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів, моніторингу законодавства на предмет 

наявності в ньому корупціогенних норм; замовлення проведення досліджень, у 

тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 
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інформування з питань запобігання корупції, роз’яснення положень 

антикорупційного законодавства; забезпечення здійснення громадського контролю 

за виконанням законів у сфері запобігання корупції відповідно до законодавства. 

До основних завдань та повноважень НАЗК як превентивного антикорупційного 

органу належить зокрема інформування громадськості про здійснювані НАЗК 

заходи щодо запобігання корупції, а також реалізація заходів, спрямованих на 

формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції [105, с. 34]. 

З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю 

НАБУ при цьому антикорупційному органі утворюється Рада громадського 

контролю. Указом Президента України «Питання Ради громадського контролю при 

Національному антикорупційному бюро України» від 15 травня 2015 р. 

№ 272/2015 [251] затверджено Положення про таку Раду і Положення та про 

порядок її формування. 

Специфіка громадського контролю за діяльністю НАБУ полягає в тому, що 

останній здійснюється загальними суб’єктами (окремі громадяни та громадські 

об’єднання, інші інституції громадянського суспільства) та спеціальними 

суб’єктами (зокрема Радою громадського контролю при НАБУ). Відповідно склад 

суб’єктів, які реалізують громадський контроль за діяльністю НАБУ, визначає 

зміст реалізовуваних прав: 1) загальних – які випливають з положень законів «Про 

звернення громадян», «Про об’єднання громадян» тощо, 2) спеціальних – які 

передбачені законом «Про Національне антикорупційне бюро України» [36, 

с. 173]. 

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів забезпечується через Громадську раду при АРМА, склад якої 

затверджується Головою цього агентства з дев’яти осіб на підставі результатів 

конкурсу. 

Згідно зі ст. 8 Закону «Про Вищий антикорупційний суд» з метою сприяння 

Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні для цілей 

кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Вищого 
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антикорупційного суду критеріям доброчесності (моралі, чесності, непідкупності), 

а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя 

кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу 

життя кандидата його статусу, наявності знань та практичних навичок для розгляду 

справ, віднесених до підсудності ВАКС, утворюється Громадська рада 

міжнародних експертів. Громадська рада доброчесності, що утворена і здійснює 

діяльність відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів», на час діяльності 

Громадської ради міжнародних експертів не залучається до встановлення 

відповідності кандидатів на посади суддів ВАКС передбаченим законом критеріям 

для цілей кваліфікаційного оцінювання. Громадська рада міжнародних експертів 

утворена строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів ВАКС 

та є її допоміжним органом. 

Саме громадський контроль за діяльністю антикорупційних органів визнано 

найбільш ефективною формою участі громадськості у протидії корупції (на думку 

70 % опитаних громадян). Участь громадськості у процедурі відбору кандидатів на 

ключові державні посади та процедурі їх призначення визнали ефективною формою 

трохи протидії корупції 48 % респондентів (див.: Додаток Д, п. 10). 

Як один із методів сприяння використанню потенціалу «людського фактора» 

у протидії корупції в Україні, О. Костенко називає доцільність розвитку так званої 

«громадянської юстиції», тобто участі громадськості у протидії корупції 

відповідно до принципу соціальної субсидіарності. Ця концепція передбачає, що 

громадськість, властивим саме для неї способом, доповнює діяльність державних 

інституцій юстиції, не підміняючи їх. Зокрема, це можна реалізувати шляхом 

створення громадської організації (чи громадського руху) «Громадянська юстиція» 

з інформаційними, експертними та просвітницькими функціями, спрямованими на 

субсидіарну участь у суспільному реагуванні на прояви корупції [149, с. 10].  

Як було вже зазначено, органом, уповноваженим на забезпечення проведення 

люстраційної перевірки, є МЮ. При МЮ було утворено дорадчий громадський 

орган з питань люстрації для забезпечення здійснення громадського контролю за 
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процесом очищення влади (люстрації), до складу якого входять представники 

засобів масової інформації та представники громадськості [255]. Основними його 

завданнями є здійснення громадського контролю за процесом очищення влади 

(люстрації); забезпечення врахування МЮ громадської думки під час здійснення 

заходів, передбачених Законом «Про очищення влади» та ін. Відомості про осіб, 

щодо яких встановлено заборону з обіймання посад вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про 

очищення влади», що формується та ведеться МЮ [257]. 

Варто зауважити, що сьогодні в Україні активність інститутів 

громадянського суспільства в Україні є помітною і у багатьох випадках – 

відчутною, а належність до цієї спільноти на певному етапі навіть стало ознакою 

престижу та успіху. Крім того, спостерігається постійно зростаюча кількість 

громадських ініціатив, зокрема створення громадських рад, форумів, інших заходів 

з протидії корупції [29, с. 144]. Проте в контексті аналізу ролі інститутів 

громадянського суспільства в протидії корупції не все так однозначно позитивно. 

Як зазначає Б. Гарасимів, елементам громадянського суспільства в Україні не 

вистачає необхідної підтримки, щоб бути стабільно ефективними 

антикорупційними суб’єктами. Оскільки критичні фактори, що впливають на 

підтримку, є чутливими до змін, ми можемо в часовій перспективі передбачити їх 

вплив на ефективність громадянського суспільства, як в бік покращення, так і в бік 

погіршення. Таке розуміння, може бути застосовано насамперед до 

посткомуністичних країн – тиск на медіа або зростання популізму та 

авторитаризму можуть вплинути на громадянське суспільство, погіршивши його 

роль як поборювача політичної корупції [463, с. 288–320].  

Попри наявність достатньої кількості позитивного досвіду взаємодії 

громадськості і органів публічної влади, існує низка інших проблем, які заважають 

більш активній ролі громадських організацій у процесах протидії корупції. Однією 

з них є недооцінена поки проблема корупції самих інститутів громадянського 

суспільства [95, с. 179]. 
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З огляду на певні події складно не погодитись з твердженням про те, що 

громадські активісти можуть використовуватися з антикорупційними гаслами у 

вузько політичних чи навіть приватних інтересах. Характеризуючи розвиток 

олігархії в Україні, О. Костенко та О. Бусол зазначають, що нерідко громадські 

проекти та ініціативи «інспіровані самими олігархами, що мають вплив на 

політичні процеси, для створення, з одного боку, видимості демократичної 

держави, а з іншого – спрямування потенціалу суспільної активності громадян у 

потрібне русло. Це й надає можливість олігархам реалізовувати абсолютну 

політичну владу. В Україні є приклади існування громадських суспільних 

організацій, які насправді не здійснюють боротьбу з корупцією, а переслідують свої 

корисливі (політичні, бізнес) цілі під гаслом боротьби з корупцією» [29, с. 144]. 

А однією з «антикорупційних ілюзій» називаються поширені сподівання на те, що 

«панацеєю» від корупції можуть бути інституції громадянського суспільства, якщо 

вони братимуть участь у протидії корупції поряд із державними антикорупційними 

інституціями. Насправді «слід мати на увазі закономірність, згідно з якою в умовах 

неналежного розвитку правової і моральної культури громадян інституції 

громадянського суспільства уражаються корупцією не менше, ніж державні 

інституції» [150, с. 17]. 

Отже, є підстави вважати, що переважаючий у кримінології поділ корупції на 

корупцію у публічній та приватній сфері є недостатнім через неохопленість цим 

підходом можливої корупції в процесі діяльності громадських організацій. 

Використання універсальних інститутів громадянського суспільства з метою 

захисту корупційних інтересів не може випадати з поля зору кримінологічного 

аналізу. Відтак, назріла необхідність виділення третього виду корупції за цим 

критерієм: корупції у громадському секторі. Таке виділення не означає, що можуть 

толеруватися неправомірні втручання в діяльність громадських організацій, спроби 

контролювати їхню роботу, але це запровадження має бути зроблено з конкретною 

кримінологічною метою – врахування всіх проявів корупції для ефективної 

протидії їй. 
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Держава має вживати належних заходів для забезпечення діяльності 

антикорупційних громадських організацій та окремих активістів, а також для 

їхнього захисту від неправомірних посягань, утисків, перешкоджання діяльності 

тощо. Окремим завданням держави у цьому аспекті є активізація виявлення та 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини проти 

антикорупційних активістів. З огляду на те, що такі злочини можуть мати 

організований характер і бути мотивовані впливовими корупціонерами, їхнє 

розслідування має здійснюватися одним суб’єктом (як варіант – СБУ) та 

перебувати на особливому контролі. 

Видається доцільним розглянути питання щодо запровадження державного 

фінансування діяльності антикорупційних громадських організацій (за аналогією з 

державним фінансуванням політичних партій) на конкурсній, прозорій та 

неупередженій основі, задля зменшення прямого чи непрямого впливу на їхню 

діяльність приватних чи закордонних фінансових донорів. Вирішення питання 

джерел фінансування інститутів громадянського суспільства, що займаються 

антикорупційною діяльністю, є одним з першочергових загальнонаціональних 

завдань, вирішення якого сприятиме покращенню якості діяльності, 

продуктивності та результативності здійснюваних ними проектів. 

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. Загалом позитивно оцінюючи останні зміни до антикорупційного 

законодавства та нововведення, зокрема ті, що регламентують діяльність НАБУ, 

ДБР, САП, НАЗК треба зазначити, що чи не кожна з них приймалася зі значними 

труднощами під тиском громадськості та відповідних міжнародних інституцій. Ці 

нововведення стали результатом політичних компромісів серед ключових 

політичних суб’єктів відповідного періоду, що мало й істотні негативні наслідки 

(зокрема, в частині закладення у законодавстві «правових мін», прогалин, 

ухвалення помилкових кадрових рішень тощо). Крім того, це загалом 

відобразилось на якості законодавчого регулювання діяльності спеціальних 
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антикорупційних органів, яке відразу після ухвалення потребувало удосконалення 

(у низці випадків – системного та кардинального). Усебічно оцінити спроможність 

та дієвість цих нововведень можна буде тільки крізь призму якості й ефективності 

їх реалізації, що, звичайно, потребує проведення наступних спостережень протягом 

певного відрізку часу. Хоча уже зараз можна констатувати кілька важливих 

висновків. По-перше, загалом ці нововведення можна вважати допустимими у 

ситуації, яка склалася з корупцією в Україні, та виправданими. По-друге, їх 

реалізація могла б бути набагато ефективнішою і результативнішою, якби їх 

запровадження супроводжувалось справжнім виявом політичної волі керівництва 

держави і мало виключно антикорупційне (а не вимушено політичне) спрямування. 

По-третє, найбільш успішним на даний час і найбільш перспективним у справі 

протидії корупції в Україні слід визнати запровадження електронного 

декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави. Цей напрям завдяки своєму потужному запобіжному потенціалу має 

стати одним із пріоритетних в антикорупційній діяльності держави. По-четверте, 

нагальним є приведення законодавчого регулювання спеціалізованих 

антикорупційних органів у повну відповідність до Конституції України. 

2. У сучасних умовах саме основним органом антикорупційної превенції в 

Україні є НАЗК. Оскільки запобігання корупції є потенційно найбільш ефективним 

способом протидії їй, то й зусилля держави мають бути передусім спрямовані на 

максимальне підвищення продуктивності, прозорості та системності роботи НАЗК. 

Повноцінне використання потенціалу НАЗК сприятиме більш результативній 

роботі інших антикорупційних органів, яка здійснюється на наступних етапах 

процесу протидії корупції в Україні. 

3. Незважаючи на те, що практично кожен антикорупційний орган, 

визначений законом як незалежний, його результативна діяльність прямо залежить 

від якісної взаємодії з іншими антикорупційними органами. Діяльність НАБУ і 

САП не матиме ефекту без належної роботи ВАКС. Так само як і останній теж не 

зможе реалізувати власний потенціал, якщо до нього не надходитимуть справи, 

відповідні високому рівню завдань антикорупційної юстиції. 
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4. Необхідний комплексний підхід до реформування антикорупційного 

законодавства, виваженої реформи органів правопорядку з метою забезпечення 

балансу кваліфікованих досвідчених працівників і працівників з новими підходами 

до розслідування корупційних злочинів, реального забезпечення політичної 

нейтральності органів досудового розслідування та суду, розширення можливостей 

використання ОРД у ході розслідування корупційних злочинів. 

5. З конкретною кримінологічною метою (врахування всіх проявів корупції 

для ефективної протидії їй) поряд із корупцією у публічній та приватній сфері 

пропонується виділення третього виду корупції за цим критерієм – корупції у 

громадському секторі. 

  



363 

  

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження здійснено теоретичне узагальнення та 

нове вирішення наукової проблеми, яке виявилося у розробці концептуальних 

засад створення комплексної моделі кримінологічної та кримінально-правової 

протидії корупції в Україні, реалістичною метою якої є мінімізація корупції до 

соціально допустимого рівня. 

Виконання мети і завдань дослідження дозволило сформулювати низку 

важливих теоретичних та прикладних висновків, пропозицій та рекомендацій. 

1. За своєю суттю корупція є способом конвертації публічно-владних 

повноважень і можливостей у неправомірну вигоду. З’ясування сутнісних ознак 

цього соціально-правового явища та формулювання уніфікованої кримінологічної 

дефініції корупції є важливою передумовою правильного визначення об’єкта 

антикорупційної діяльності держави, а отже – її ефективності. 

2. Однією з головних особливостей корупції в Україні є її масовий характер, 

що спричинено масовою свідомістю (суспільною мораллю) українського 

суспільства, яка зумовлена тривалою інституційною слабкістю держави та 

неефективністю правової системи. При цьому ознака масовості при характеристиці 

корупції не повинна сприйматися як математичний показник, лінійний наслідок чи 

механічна сума великої кількості корупційних діянь. Вона має розглядатися як 

один з основних та перманентних криміногенних факторів, сприйматися через 

призму широкого набору різного роду взаємозв’язків та рівнів, які створюють 

сприятливі умови для укорінення корупції в Україні, посилюють прагнення 

потенційних правопорушників до несанкціонованої поведінки.  

3. Найбільш небезпечними видами корупції є політична корупція, корупція у 

судовій та правоохоронній сферах. Ці види корупції є взаємопов’язаними і 

взаємозалежними. Україна відноситься до держав перехідної демократії, у яких 

мають місце найбільш сприятливі умови для розвитку та укорінення політичної 

корупції. У таких державах існує широкий вибір способів прихованих зловживань 

владою, а також відсутні, з одного боку, жорсткий контроль політичної опозиції за 
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діяльністю влади, з іншого – дієвий суспільний контроль за реалізацією 

демократичних і правових принципів функціонування владних інституцій. 

Основним (фундаментальним) засобом для протидії політичній корупції в Україні 

є формування (виникнення) політичної антикорупційної волі на найвищому рівні 

державного управління, а також волі народу (громадянського суспільства) до 

активної протидії антидемократичним та антиправовим проявам при здійснені 

державної влади. 

Недооціненою проблемою сучасної вітчизняної кримінології є корупція в 

освіті, яку варто розглядати як один з найбільш відчутних корупціогенних факторів 

в Україні, що непрямо впливає на деструктивне формування особистості значної 

частини майбутніх правопорушників, виконуючи таким чином протилежну своїй 

первинній природі функцію. 

4. У кримінологічних цілях варто розмежовувати першопричини та причини 

корупції в Україні. Основною першопричиною корупції в Україні, з’ясування якої 

має важливе світоглядне значення для розуміння природи та укорінення корупції в 

нашій країні і вироблення системи протидії їй, визначено тривалий період 

національної бездержавності, що породив стійку недовіру українців до держави 

(влади), особливо у період перебування України в умовах радянської системи 

владарювання, що характеризувалася високим корупціогенним змістом, а 

невід’ємним (тіньовим) компонентом якого було перманентне зловживання 

державною владою в корисливих цілях. Дія та наслідки цієї першопричини можуть 

бути нейтралізовані утвердженням демократичних засад функціонування держави, 

верховенства права, незалежного справедливого правосуддя, конкурентної 

ринкової економіки. 

Основні причини корупції в Україні поділено на три основні групи: 

соціально-психологічні, політичні та економічні. Наразі до найпотужніших 

факторів поширення корупції в Україні варто віднести інституційну слабкість 

держави та неефективність національної правової системи. 

5. Наслідки корупції поділяються за: 1) характером впливу – на прямі та 

опосередковані; 2) за природою впливу – на ті, що зумовлені головно самим 
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явищем корупції, та ті, які настають у поєднанні з іншими чинниками; 3) за сферою 

поширення – на економічні, політичні, соціальні, правові та інші. Наслідки 

корупції є водночас її причинами, що утворює взаємозалежні причинно-наслідкові 

зв’язки («корупційні кола»), розірвання яких даватиме очікуваний результат – 

максимальну мінімізацію корупції до суспільно допустимого рівня. 

6. Значна частина корупційних діянь в Україні вчиняється в інтересах 

юридичних осіб, відтак запровадження заходів кримінально-правового характеру 

до них загалом є прийнятним додатковим засобом протидії корупції. Водночас, на 

противагу несиметричному перебільшенню значення заходів кримінально-

правового характеру до юридичних осіб, потребують суттєвого удосконалення 

механізми притягнення їх до адміністративної та цивільно-правової 

відповідальності за причетність до корупційної діяльності та отримання від неї 

неправомірної вигоди.  

7. Для правильного з’ясування сутності корупції, а також для забезпечення 

системного підходу в антикорупційній діяльності вкрай важливим є узгодження 

ключових термінів, що застосовуються для позначення корупційних діянь та 

корупціогенних явищ. Адже законодавчі визначення понять «корупційне 

кримінальне правопорушення», «корупційне правопорушення», «правопорушення, 

пов’язані з корупцією» є, вочевидь, недосконалими, неповними та суперечливими 

як внутрішньо, так і стосовно один до одного. Позначені ними корупційні діяння 

не мають єдиної сутнісної основи і є структурно невпорядкованими. Також чинне 

законодавство оперує поняттям «корупційний злочин». Крім того, законодавством 

передбачені правопорушення, що містять ознаки корупції, проте не охоплюються 

жодним із зазначених понять. Тому, принаймні до моменту внесення змін до 

чинного законодавства, необхідно чітко розмежувати зазначені терміни між собою, 

а також практикувати в активному науково-термінологічному обігу узагальнююче 

поняття «корупційне діяння», що охоплює: усі види корупційних правопорушень, 

за які встановлено кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову 

відповідальність; усі види правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які 

встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову 
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відповідальність; корупційні діяння, за які передбачено конституційну 

відповідальність. 

8. Зважаючи на масовий характер корупції в Україні, потенційний ризик бути 

залученою до корупційних відносин має більшість громадян України. Тож 

особливо важливо розрізняти специфіку особи вітчизняного корупціонера, що 

зумовлена унікальними факторами, від універсальних ознак, притаманних і 

зарубіжним (найперше – розвинутим) суспільствам. Тому, з огляду на важливість 

дослідження особливостей внутрішньої мотивації осіб, які потенційно схильні 

(мають сформовану психологічну установку) до вчинення корупційного діяння, з 

кримінологічною (профілактичною) метою доцільно виділяти поняття 

«потенційний корупціонер». 

Залежно від світоглядної позиції та цілеспрямованості отримувачів 

неправомірної вигоди (хабарників) запропоновано виділяти: «ситуативного» 

корупціонера, «тимчасового» корупціонера, «серійного» (злісного, системного) 

корупціонера. Окремо варто виділяти «політичного корупціонера», який за 

неправомірну вигоду використовує свій статус державного чи політичного діяча 

для прийняття лобістських рішень в інтересах певних замовників (олігархів, 

зарубіжних суб’єктів тощо). 

Відсутність відчуття поваги до державної незалежності, обов’язку служити 

Українському народу легко провокує системного корупціонера до антидержавної 

діяльності, поєднаної з особистим збагаченням, навіть тоді, коли ця діяльність не є 

усвідомлено цілеспрямованою проти національної безпеки України. 

9. Титульною (першочерговою та головною) формою протидії корупції є 

запобігання їй. Якісне запобігання корупції шляхом усунення її причин і 

можливостей (умов) вчинення корупційних діянь закономірно зводить до мінімуму 

необхідність подальшої діяльності компетентних суб’єктів у сфері виявлення таких 

діянь та притягнення винних до відповідальності. З урахуванням низької 

імовірності суттєвого зменшення причин корупції в короткостроковій чи 

середньостроковій перспективі, а також через високий рівень латентності 

корупційних діянь, основна увага кримінологічної теорії та практики в сфері 
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протидії корупції в Україні має бути зосереджена на запобіганні корупції шляхом 

усунення можливостей вчинення корупційних діянь.  

Натомість більшість антикорупційних державних органів як ключових 

суб’єктів протидії корупції покликані здійснювати саме боротьбу, а не запобігання 

корупції – головно в частині виявлення та розкриття корупційних діянь. Це вказує 

на непропорційний розподіл пріоритетів у цій сфері з суттєво меншими 

повноваженнями щодо її запобігання, найперше – усунення можливостей вчинення 

корупційних діянь. 

10. Потужний запобіжний потенціал має запровадження електронного 

декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави. Цей напрям повинен залишатися одним із пріоритетних в 

антикорупційній діяльності держави. При цьому потребує суттєвого 

удосконалення прикладний процес перевірки декларацій з метою максимально 

повного охоплення усієї інформації, що підлягає перевірці. Такий підхід 

повноцінно забезпечуватиме усунення можливостей (умов) для корупційної 

поведінки, створюючи стійке переконання потенційного корупціонера у 

неможливості уникнути відповідальності. Функціонально він має призвести до 

ситуації, за якої корупція стане суспільно та юридично невигідною справою. 

Потребують нормативного закріплення підстави виключення осіб з Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

11. Вибір законодавцем виду відповідальності за корупційні діяння має 

здійснюватися не лише виходячи з «лінійної оцінки» критерію суспільної 

небезпеки того чи іншого діяння, але й з урахуванням потенційної ефективності 

конкретного виду юридичної відповідальності як засобу запобігання таким діянням 

у майбутньому. Крім того, вбачається за доцільне доповнення на законодавчому 

рівні переліку видів юридичної відповідальності за вчинення корупційного діяння 

конституційно-правовою відповідальністю. 

12. Подальша антикорупційна діяльність в Україні потребує суттєвого 

коригування. Крім реального вияву політичної волі щодо протидії корупції, існує 
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нагальна потреба у: забезпеченні здійснення антикорупційної діяльності виключно 

на правовій основі з приведенням у повну відповідність до Конституції України 

положень чинного антикорупційного законодавства; налагодженні ефективного 

юридичного механізму антикорупційного контролю у сфері нормотворчості; 

чіткому визначенні корупції як об’єкта протидії; постановлення реалістичної мети 

протидії корупції; встановленні найбільш корупціогенних сфер («серцевини 

корупції») і на цій основі визначенні пріоритетів антикорупційної діяльності 

загалом і кожного суб’єкта такої діяльності зокрема; наданні найбільшого 

пріоритету в антикорупційній діяльності заходам запобігання корупції з 

посиленням ролі (функцій) НАЗК; запровадженні автоматизованої перевірки е-

декларацій; запровадженні податкових механізмів контролю за видатками з метою 

унеможливлення використання доходів, отриманих від корупції, а також 

визначення порядку інформування НАЗК та правоохоронних органів про 

здійснення видатків, які не відповідають доходам; відмові від постійного 

посилення репресивних антикорупційних заходів і законодавчого розширення 

сфери корупції (з поступовим звуженням такої сфери до сфери публічної влади); 

чіткому та однозначному визначенні ознак корупційних правопорушень, особливо 

корупційних кримінальних правопорушень; декриміналізації діянь, які не мають 

великої суспільної небезпеки і за своєю суттю не є корупційними; забезпеченні 

чіткого функціонального розмежування сфери діяльності спеціальних 

антикорупційних органів з усуненням дублювання їхніх завдань та повноважень; 

здійсненні належної координації антикорупційної діяльності держави. 

13. Підрахунок кількісних показників окремих видів корупційних діянь без 

їхнього зв’язку з заходами протидії корупції має головно інформаційний 

(ознайомчий, констатуючий) характер. Тож існує потреба у напрацюванні засобів 

контролю за достовірністю офіційної статистичної інформації, її коректністю та 

орієнтованістю на антикорупційний результат. Для надання таким показникам 

функціонально-прикладного характеру важливим є запровадження механізму 

статистичного спостереження (моніторингу) за ефектом кожного 

антикорупційного заходу національного рівня, знаходження інструментів 
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відслідковування причинно-наслідкового зв’язку між такими заходами та 

зменшенням рівня корупції в Україні. 

Вимірювання рівня корупції може відбуватися за допомогою різних засобів, 

проте саме аналіз наслідків корупції дає можливість отримати найбільш об’єктивні 

та точні показники її поширеності (укорінення), а відтак, і найбільш дієвих 

інструментів протидії. Інакше кажучи – наслідки корупції є найточнішими 

критеріями оцінки її рівня. 

14. Розширення в Україні сфери здійснення оперативно-розшукової 

діяльності з антикорупційною метою має відбуватися більш зважено та з 

урахуванням ризиків: порушення конституційних прав і свобод людини при 

проведенні негласних оперативно-розшукових заходів (навіть за існування 

комплексу правових гарантій законності проведення таких заходів); дублювання 

функцій різних органів правопорядку (наразі таке дублювання притаманне 

багатьом органам, до компетенції яких віднесена боротьба з корупцією – НАБУ, 

ДБР, СБУ, Національна поліція); виникнення випадків неузгодженості з 

підслідністю відповідного органу, що, з одного боку, ставить під сумнів законність 

(допустимість) отриманих оперативно-розшуковим шляхом доказів корупційної 

діяльності, з іншого – допускає безпідставне (з точки зору процесуального закону) 

використання повноважень іншого компетентного органу (наприклад, у частині 

виявлення та розслідування злочинів, віднесених до виключної компетенції 

НАБУ). 

Водночас варто відзначити неналежний оперативний супровід досудового 

розслідування у справах про корупційні злочини, а також низьку результативність 

використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій. 

15. За результатами дослідження висловлено пропозиції щодо удосконалення 

антикорупційного (закони «Про запобігання корупції» та «Національне 

антикорупційне бюро України») та іншого законодавства (КК, КПК, КУпАП, Закон 

«Про оперативно-розшукову діяльність), частина з яких направлена на розгляд 

профільних комітетів парламенту. Розроблено рекомендації щодо порядку 
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проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових, ряд з яких 

враховано у відповідних актах НАЗК. 

Результати досліджень можуть бути застосовані, зокрема, для: вироблення 

стратегічних напрямів антикорупційної діяльності в Україні та запобіжних заходів 

загальносоціального та спеціально-кримінологічного характеру; визначення 

пріоритетів діяльності антикорупційних органів; усунення суперечностей та 

неоднозначності положень антикорупційного законодавства; уточнення 

законодавчого визначення корупційного правопорушення; вироблення критеріїв 

розмежування корупційних правопорушень різних видів; здійснення 

криміналізації/декриміналізації певних корупційних діянь; вироблення нової 

методики нормотворчого вибору виду юридичної відповідальності за корупційні 

діяння.  

Перспективними напрямами продовження досліджень за тематикою 

дисертації є: узгодження законодавчої та правозастосовної антикорупційної 

діяльності з реалістичною метою протидії корупції; політична корупція; корупційні 

злочини як найбільш небезпечний вид корупційних правопорушень; причини та 

умови укорінення корупції на сучасному етапі розвитку України; причин 

неефективної реалізації нової антикорупційної політики; пріоритетність засобів 

запобігання корупції і відмова від подальшого посилення репресивної складової 

протидії корупції; комплексна кримінологічна характеристика особи корупціонера.  
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Корупційні кримінальні 

правопорушення 

(примітка до ст. 45 КК 

України) 

Злочини, що містять 

ознаки корупції, проте 

нормативно не визначені 

корупційними 
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Таблиця 2 

 

Види юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь 

1. Кримінальна відповідальність 

Корупційні кримінальні правопорушення (передбачені 

приміткою до ст. 45 КК України) 

Злочини, що містять ознаки корупції, проте нормативно 

не визначені корупційними (напр.: порушення шляхом 

зловживання службовими повноваженнями таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або 

через комп’ютер (ст. 163 КК України) 

Правопорушення, пов’язані з корупцією, за які 

встановлено кримінальну відповідність (поняття, 

передбачене ст.1 Закону «Про запобігання корупції») 

2. Адміністративна відповідальність 

Правопорушення, пов’язані з корупцією, за які 

встановлено адміністративну відповідальність (Глава 13-

А КУпАП) 

Адміністративні правопорушення, що містять ознаки 

корупції, проте нормативно не визначені як пов’язані з 

корупцією (напр.: вчинення шляхом зловживання 

службовими повноваженнями продажу лікарських 

засобів без рецепта у заборонених законодавством 

випадках (ст. 424 КУпАП) 

3. Дисциплінарна відповідальність 

Корупційні правопорушення, за які встановлено 

дисциплінарну відповідальність (ч. 2 ст. 65, 68 Закону 

«Про запобігання корупції», ст. 65, 66 Закону «Про 

державну службу») 

Правопорушення, пов’язані з корупцією, за які 

встановлено дисциплінарну відповідність (ч. 2 ст. 65, 68 

Закону «Про запобігання корупції», ст. 65, 66 Закону 

«Про державну службу) 

4. Цивільно-правова відповідальність 

Корупційні правопорушення, за які встановлено 

цивільно-правову відповідальність (ст.ст. 15, 16, 1166, 

1167 ЦК України, ст.ст. 66, 68 Закону «Про запобігання 

корупції») 

Правопорушення, пов’язані з корупцією, за які 

встановлено цивільно-правову відповідність (ст.ст. 15, 

16, 1166, 1167 ЦК України, ст.ст. 66, 68 Закону «Про 

запобігання корупції») 

Правопорушення, передбачені, зокрема, статтями 81, 

111, 126 Конституції України. Про цей вид 

відповідальності варто зазначити у Законі «Про 

запобігання корупції» 

5. 

 

Конституційно-правова відповідальність 

 

Правопорушення, передбачені, зокрема, статтями 81, 

111, 126 Конституції України. Про цей вид 

відповідальності варто зазначити у Законі «Про 

запобігання корупції» 
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Таблиця 3 

 

Видатки окремих силових структур та правоохоронних органів 

за 2013–2020 роки (тис. грн.)1 
№ за 

по р. 
РОКИ ГПУ НАБУ ДБР Нацполіція СБУ НАЗК ВАКС 

1. 2013, усього: 3556,5 0,0 0,0 0,0 3648,1   

 -загальний фонд 3406,5    3381,0   

 -спецфонд 150,0    267,1   

2. 2014, усього: 2838,0 0,0 0,0 0,0 3806,4   

 -загальний фонд 2810,6    3608,8   

 -спецфонд 27,4    197,6   

3. 2015, усього: 2982,5 68,4 0,0 0,0 4949,6 109313,6  

 -загальний фонд 2916,0 58,0   4436,1   

 -спецфонд 66,5 10,4   513,5   

4. 2016, усього: 3124,6 476,7 0,0 21454,9 5830,9 95 420,3  

 -загальний фонд 3095,1 432,2  15984,5 5413,9   

 -спецфонд 29,5 44,5  5470,4 417,0   

5. 2017, усього: 5656,8 625,5 0,0 22770,6 7187,8 162 888,3 2 912,3* 

 -загальний фонд 5617,9 596,6  19705,0 6622,7   

 -спецфонд 38,9 28,9  3065,6 565,1   

6. 2018, усього: 7175,4 793,9 137,2 28038,6 8587,0 169 841,1 36 926,1* 

 -загальний фонд 7078,5 775,0 136,8 24279,1 8088,4   

 -спецфонд 96,9 18,9 0,4 3759,5 498,6   

7. 2019, усього: 7361,0 785,6 1179,3 32159,5 10349,9 193 965,6 246 721,5 

 -загальний фонд 7128,5 773,9 893,6 29414,9 9902,8   

 -спецфонд 232,5 11,7 285,7 2744,6 447,1   

 усього за 2013 - 2019 

роки 
32694,8 2750,1 1316,5 104423,6 44359,7 731428,9 246721,5 

 -загальний фонд 32053,1 2635,7 1030,4 89383,5 41453,7 
 246721,5 

 

 

 -спецфонд 641,7 114,4 286,1 15040,1 2906,0   

8. 
2020 (затв. із змінами), 

усього: 
7565,7 924,1 1416,5 33613,7 12165,9 401 784,5 291 413,5 

 -загальний фонд 7554,8 924,1 1416,5 33518,1 11955,8 
  

 -спецфонд 10,9   95,6 210,1 
  

*видатки на утримання 

 

 
1 Статистична інформація про роботу НАЗК у 2015–2020 рр. За матеріалами НАЗК. Офіційний веб-сайт. URL: 

https://nazk.gov.ua/uk/ (дата звернення: 25.03.2020); Статистична інформація про роботу ВАКС у 2017–2020 рр. За 

матеріалами ВАКС. Офіційний веб-сайт «Судова влада». URL: https://hcac.court.gov.ua/hcac/ (дата звернення: 

16.05.2020); Статистична інформація про роботу НАБУ. Звітність про роботу слідчих органів НАБУ. Форма 1-СЛ. 

За матеріалами НАБУ. Офіційний веб-сайт. URL: https://nabu.gov.ua/ (дата звернення: 24.05.2020); Статистична 

інформація про роботу ДБР. За матеріалами ДБР. Офіційний веб-сайт. URL: https://dbr.gov.ua/ (дата звернення: 

25.03.2020); Статистична інформація про роботу прокуратури, НП, СБУ. За матеріалами Офісу Генерального 

прокурора. Офіційний веб-сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. (дата звернення: 25.03.2020). 
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Додаток В 

Діаграма 1 

 

Порівняльна діаграма кількості осіб, які вчинили кримінальні корупційні 

правопорушення у 2013–2019 роках 

(за окремими статтями КК України) 
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Діаграма 2 

 

Динаміка кількості осіб, які вчинили кримінальні корупційні 

правопорушення у 2013–2019 роках 

(за окремими статтями КК України) 
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Діаграма 3 

 

Порівняльна динаміка щодо осіб, які вчинили кримінальні корупційні 

правопорушення у 2013–2019 роках 

(за показниками кінцевого результату)
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Діаграма 4 

 

Динаміка щодо осіб, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення у 

2013–2019 роках 

(за сферами правовідносин) 
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Діаграма 5 

 

Динаміка щодо осіб, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення 

у 2013–2019 роках 

(щодо службових осіб і працівників) 
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Діаграма 6 

 

Співвідношення кількості зареєстрованих корупційних злочинів із 

результатами досудового розслідування у 2013–2019 роках 
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Діаграма 7 

 

Порівняльна діаграма кількості зареєстрованих та розслідуваних 

корупційних злочинів у 2013–2019 роках 

(за правоохоронними органами) 

 

 

 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік2017 рік

2018 рік

2019 рік

Прокуратура НП СБУ ДБР НАБУ



443 

  

Діаграма 8 

 

Кількість розслідуваних НАБУ 

окремих корупційних злочинів 
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Діаграма  

 

Кількість розслідуваних НП 

окремих корупційних злочинів 
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Діаграма 10 

 

Кількість розслідуваних прокуратурою 

окремих корупційних злочинів 
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Додаток Д 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ГРОМАДЯН 

 

391 відповідь 
 

Стать: 

 
 

Освіта: 

 
 

 

37%

63%

чоловік

жінка

23%

3%

74%

середня освіта

професійна освіта

вища освіта
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1. Як Ви вважаєте, в сучасних умовах можливо повністю викорінити корупцію в Україні? 
 

 
2. Як Ви вважаєте, в сучасних умовах можна сприймати корупцію як нормальну соціальну 

практику, яка тимчасово відіграє позитивну роль (виконує окремі позитивні функції)? 
 

 
  

11%

49%

39%

1%

так, можливо

можливо мінімізувати корупцію до 
соціально прийнятного рівня

ні, неможливо

ваш варіант

65%
12%

19%

3% 1%
у сучасних умовах корупція не є 
нормальною соціальною практикою, не 
може виконувати і не виконує жодних 
позитивних функцій

у сучасних умовах корупція не є 
нормальною соціальної практикою, не 
виконує жодних позитивних функцій, хоча 
загалом виконувати такі функції може

у сучасних умовах корупція не є 
нормальною соціальною практикою, хоча 
окремі позитивні функції вона все ж 
виконує

у сучасних умовах корупція є нормальною 
соціальною практикою, що виконує 
окремі позитивні функції

ваш варіант
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3. Які з наведених факторів, на Ваш погляд, історично зумовили корупцію в Україні? 
 

 
 

4. Чи доводилося Вам та/або Вашим близьким надавати неправомірну вигоду («хабар»)? 

Якщо так – з якою метою надавалася така неправомірна вигода («хабар»)? 

 
  

56%

17%

31%

33%

5%

специфічна психологічна атмосфера пізньої 
радянської системи, що ґрунтувалася на принципі 

«ти – мені, я – тобі»

тривале перебування українських земель під 
іноземною окупацією внаслідок чого українці, 

зазнаючи постійної дискримінації, змушені були 
вдаватися до нелегальних (в тому числі, …

історично успадкований правовий нігілізм, за 
якого громадяни дотримуються правових норм 

не тому, що вважають їх легітимними, а тому, що 
бояться покарання

істотним впливом на ключові для держави 
економічні процеси у пострадянський період (90-

ті роки) так званих «кримінальних елементів»; 
специфічна психологічна атмосфера пізньої …

ваш варіант

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

40%

46%

6%

3%

6%

5%

ні, не доводилося

з метою пришвидшити прийняття уповноваженим 
суб’єктом законного, на мій погляд, рішення 

(зокрема, «в обхід» бюрократичних та/або надто 
тривалих в часі процедур)

з метою прийняття уповноваженою особою хоча 
й незаконного, проте справедливого, на мій 

погляд, рішення

з метою запобігти прийняттю уповноваженим 
суб’єктом незаконного, на мій погляд, рішення

з метою прийняття уповноваженою особою 
вигідного для мене, хоча й незаконного та 

несправедливого рішення

ваш варіант
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5. Чи траплялися щодо Вас випадки вимагання неправомірної вигоди («хабара»)? 
 

 
6. Оберіть із наведених сфер правовідносин ті, які, на Ваш погляд, найбільше вражені 

корупцією в сучасній Україні? 

 
  

47%

12%

10%

9%

22%
ні, не траплялися

один раз

два рази

три рази

чотири і більше разів

79%

71%

71%

69%

59%

55%

54%

45%

45%

29%

24%

21%

19%

18%

16%

16%
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7. Як Ви вважаєте, які з наведених груп чинників найбільше впливають на рівень корупції 

в Україні (позначте дві позиції з наведеного нижче переліку)? 

 
 

 

8. Що з наведеного, на Ваш погляд, впливає на рівень корупції у системі освіти? 

 

70%

59%

35%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

суспільно-психологічні чинники (зокрема, 
правовий нігілізм, «кумівство» при доборі кадрів 

на ключові державні та політичні посади

політичні чинники (зокрема, відсутність 
політичної волі на боротьбу з корупцією, 

мінливість політичної ситуації, що 
супроводжується постійною боротьбою 

політичних сил за владу)

економічні чинники (зокрема, зубожіння 
(бідність) значної частини населення, значна 

майнова «поляризація» в доходах населення)

інші чинники (зокрема, громіздкість та 
невпорядкованість державного апарату, значні 

труднощі в застосуванні закону до будь-якої 
особи абстраговано від займаної нею посади, 
політичних вподобань, родинних зв’язків та 

близькості до керуючої еліти)
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9. Дайте, за можливості, узагальнену оцінку роботі новостворених органів у сфері протидії 

корупції: 

 
 

10. Які з наведених форм участі громадськості у протидії корупції Ви вважаєте 

ефективними? 

 

  

27%

42%

43%

42%

41%

32%

24%

16%

22%

20%

30%

28%

35%

32%

32%

10%

6%

6%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ВАКС

САП

НАБУ

НАЗК

ДБР

незадовільно (погано)

складно відповісти

задовільно

позитивно

70%

48%

32%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

громадський контроль за діяльністю 
антикорупційних органів

участь громадськості у процедурі відбору 
кандидатів на ключові державні посади та 

процедурі їх призначення

проведення громадської експертизи проектів 
нормативно-правових актів та нормативно-

правових актів

участь громадськості у законотворчій діяльності
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Додаток Е 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

460 відповідей 

Відомості про учасника анкетування: 

 

Місце роботи 

 

 

 

 

 

  

25%

24%

17%
2%

11%

12%

9%
Органи прокуратури

Національна поліція

Служба безпеки України

Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура

Національне антикорупційне 
бюро України

Державне бюро розслідувань

Інші органи
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Стаж роботи 

 

14%

8%

29%

49%

До 3-х років

Від 3-х до 5-ти років

Від 5-ти до 10-ти років

10 і більше років
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1. Чи потрібен, на Ваш погляд, Україні особливий механізм протидії корупції в сучасних 

умовах? 

 

2. Чи відображають, на Ваш погляд, дані офіційної (державної) статистики корупційних 

правопорушень реальний стан корупції в Україні? 

 

1%

12%

38%

49%

0%

А) повністю відображають;

Б) загалом відображають;

В) загалом не відображають;

Г) повністю не відображають;

Д) Ваш варіант
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3. Як Ви вважаєте, визначене ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (у чинній редакції) 

поняття «корупція» адекватно відображає сутність відповідного соціально-правового 

феномену? 

 

4. Як Ви оцінюєте визначене ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (у чинній редакції) 

поняття «корупційне правопорушення»? 

 

33%

31%

11%

25%

0% А) воно повністю відповідає потребам 
боротьби з корупцією;

Б) воно є надто вузьким за обсягом і не 
охоплює окремих видів протиправної 
поведінки, які повинні визнаватися 
корупційними правопорушеннями;

В) воно є надто широким за обсягом і 
охоплює види протиправної поведінки, 
які не повинні визнаватися корупційним 
правопорушенням;

Г) воно є тяжким для сприйняття, що 
утруднює його практичне застосування;

Д) Ваш варіант 
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5. Чи обґрунтованим, на Ваш погляд, є відображений у законодавчому визначенні 

корупційного правопорушення підхід, за якого однією із ознак такого правопорушення є 

встановлення за його вчинення кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової 

відповідальності? 

 

6. Чи потребує, на Ваш погляд, перегляду (удосконалення) відображений у ст. 45 

Кримінального кодексу України (у чинній редакції) підхід, за якого в Примітці до названої 

статті наводиться перелік корупційних злочинів? 

 

 

14%

27%

10%

20%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

А) ні, такий підхід повністю відповідає потребам 
практики;

Б) так, перелік корупційних злочинів слід 
розширити;

В) так, перелік корупційних злочинів слід 
звузити;

Г) так, потрібно законодавчо визначити поняття 
корупційного злочину;

Д) так, потрібно удосконалити перелік 
корупційних злочинів та законодавчо визначити 

поняття корупційного злочину;
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7. Як, на Ваш погляд, вплине на ефективність боротьби з корупцією запровадження 

інституту викривачів корупції? 

 

8. Як Ви вважаєте, які з наведених напрямів протидії корупції є найбільш перспективними 

на сучасному етапі (позначте цифрами від 1 до 4, де 1 – найбільш перспективний, а 4 – 

найменш перспективний напрям)? 

 

40%

11%

42%

7%

0% А) запровадження інституту 
викривачів корупції у його сучасному 
стані посилить боротьбу з корупцією;

Б) запровадження інституту 
викривачів корупції у його сучасному 
стані утруднить боротьбу з 
корупцією;

В) запровадження інституту 
викривачів корупції у його сучасному 
стані істотно не вплине на 
ефективність боротьби з корупцією;

Г) запровадження інституту 
викривачів корупції посилить 
боротьбу лише з випадками 
масштабної корупції;

Д) Ваш варіант 
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9. Як Ви вважаєте, які способи усунення умов вчинення корупційних правопорушень є 

найбільш перспективними на сучасному етапі (позначте цифрами від 1 до 4, де 1 – найбільш 

перспективний спосіб, а 4 – найменш перспективний спосіб)? 

 

10. Які чинники, на Ваш погляд, визначають сучасний стан політичної корупції в Україні? 
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11. Які чинники, на Ваш погляд, визначають сучасний стан корупції в судах? 

 

12. Які чинники, на Ваш погляд, визначають сучасний стан корупції в правоохоронних 

органах? 
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13. Які чинника, на Ваш погляд, забезпечують масовість корупції в Україні? 

 

14. Які чинники, на Ваш погляд, визначають сучасний рівень корупції в приватному 

секторі? 
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15. Як Ви оцінюєте ефективність оперативно-розшукової діяльності після прийняття 

нового Кримінального процесуального кодексу України? 

 

16. Чи потрібно, на Вашу думку, дозволити проводити оперативно-розшукову діяльність 

під час досудового розслідування кримінальних проваджень з метою підвищення протидії 

корупції? 

 

 

73%

21%

6%

А) ефективність знизилась;

Б) ефективність залишилась на 
тому ж рівні;

В) ефективність підвищилась

77%

23%

А) так Б) ні;
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Додаток Є 
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