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ВСТУП 
 

Демократизація суспільних відносин, входження України у світове 
співтовариство зумовлює необхідність нового погляду на проблему державного 
управління відповідно до стандартів, принципів і норм, вироблених світовою 
спільнотою. Об’єктивно зростає вплив міжнародних стандартів, норм і прин-
ципів міжнародного права на розвиток національного законодавства, у тому 
числі й антикорупційного. 

Україна, розуміючи всю серйозність проблем, що породжуються коруп-
ційними проявами, здійснює певні кроки у напрямі протидії цьому негативному 
явищу. 

Базовою складовою успішної протидії корупційним проявам є належне 
антикорупційне законодавство. У вузькому розумінні антикорупційне законо-
давство – це закони та інші нормативно-правові акти, які встановлюють 
спеціальні законодавчі положення щодо запобігання корупції, визначають 
ознаки корупційних правопорушень та відповідальність за їх вчинення, 
регулюють діяльність державних органів чи їх спеціальних підрозділів, до 
компетенції яких належить протидія корупції, координація такої діяльності 
(контроль) та нагляд за нею. 

Суть антикорупційного законодавства насамперед полягає у тому, щоб: 
по-перше, обмежити, нейтралізувати чи усунути чинники корупції, запобігти 
конфліктам інтересів (з особистих та службових підстав), на нормативному 
рівні визначити межі правомірної та етичної поведінки особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави, зробити вчинення корупційних правопорушень 
справою невигідною та ризикованою, врешті досягти того, щоб особа чесно та 
сумлінно виконувала свої службові обов’язки; по-друге, чітко визначити ознаки 
корупційних правопорушень, передбачити адекватні заходи відповідальності за 
їх вчинення, належним чином врегулювати діяльність органів державної влади 
та їх окремих підрозділів, що безпосередньо протидіють корупції [80, c. 126]. 

Нормативно-правові акти антикорупційного спрямування залежно від 
предмета регулювання можливо поділити на три групи, які: 

- передбачають положення щодо загально-соціального та соціально-
кримінологічного запобігання корупції; 

- визначають ознаки корупційних правопорушень та встановлюють 
відповідальність за них; 

- регулюють діяльність державних органів та їх окремих підрозділів 
щодо безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції, 
координації такої діяльності, здійснення контролю та нагляду за нею [72]. 

Аналіз чинного законодавства України засвідчує, що в державі створена 
та удосконалюється нормативна база з протидії корупційним проявам, 
хабарництву та посадовим злочинам. Починаючи з 1993 року прийнято близько 
100 правових актів – Конституція України, кодекси, закони, постанови 
Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти. 
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Нарешті визначено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 ро-
ки, яку затверджено Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року  
№ 1001/2011 [49]. Формування та впровадження Національної антикорупційної 
стратегії об’єктивно відбувалося під впливом світових традицій, міжнародних 
стандартів та національних реалій антикорупційної діяльності. Спроби 
формування цілісної державної антикорупційної політики чинилися і раніше 
[42-47], але сьогоднішній етап можливо характеризувати як стан необхідної 
нормативної готовності та інституційної забезпеченості. Певний період 
правозастосування має проявити досягнуті переваги та виправити окремі вади, 
як законодавчого забезпечення, так і інституційного оформлення. 
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1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ. СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ 

ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Корупція як соціальне явище виникло настільки давно, що іноді 

складається враження, що, якщо не одночасно з зародженням людської раси на 
землі, то принаймні з виникненням у людському житті владних та грошових 
взаємовідносин. Одна з перших згадок про корупцію, як негативну форму 
здійснення державної служби знайшла своє відображення в найстарішому з 
відомих людству історичних пам’ятників державності – архіві стародавнього 
Вавилону. В епоху шумерів і семітів Цар Лагаша (територія сучасного Іраку) 
Урукагіна був вимушений реформувати своє державне управління з метою 
припинення зловживань своїх чиновників та суддів. 

Теоретично виникнення та існування корупції стає можливим з моменту 
виділення функцій управління в суспільній або господарській діяльності. Саме 
тоді у державного чиновника з’являються великі можливості розпоряджатися 
різноманітними ресурсами, у результаті чого він часто приймає рішення не в 
інтересах суспільства, а виходячи зі своїх особистих, корисливих потреб. Істо-
рично цей процес повинен відноситись до часу формування перших класових 
суспільств і державних утворень у прадавніх центрах людської цивілізації: 
Єгипті, Месопотамії, Індії, Китаї, тобто у період ІІІ–ІІ тисячоліття до нашої ери, 
що підтверджується знайденими археологами й істориками, релігійними та 
літературними джерелами. Так, в одному з найстародавніших текстів має місце 
явне підтвердження того, що єгипетські царі приймали підношення.  

Ще одним з перших випадків корупції, зафіксованим істориками, пов’яза-
ний з спекулятивними діями одного сицилійського фінансового магната, який 
закупив все залізо, завдяки чому створив повну монополію на ринку цього това-
ру, а потім продавав його за ціною втричі дорожчою за попередню. Навіть в ті 
давні часи такі дії не можливо було здійснити без участі державних чиновників.  

Але, ставлення до проявів корупції було різним, наприклад, у стародавній 
Індії до хабарів відносилися поблажливо, як до явища, яке необхідно приймати 
таким як воно є. 

За часів античності поняття корупції сприймалося досить неоднозначно. 
Слово корумпувати (від лат. “corrumpere”) мало декілька негативних значень: 
ушкоджувати шлунок неякісною їжею, псувати воду в закритій тарі, втрачати 
можливість, знищувати майно пожежею, викривляти зміст, соромити гідність 
та ін. Інше значення слова “корумпувати” означає підкупати кого-небудь або 
всіх (не обов’язково посадовця) щедрими подарунками. Префікс “cor”, начебто, 
“запрошував” спільно порушувати закон, договір, із самого початку визначаючи, 
що корупція – явище, яке має співучасників. У римському праві “corrumpere” 
означало ламати, псувати, пошкоджувати, фальсифікувати показання, але в цей 
же час і підкупити суддю (претора). 

У період середньовіччя поняття корупції отримує значення, притаманне 
виключно церковним, канонічним відносинам – як спокуса диявола. 
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Історик У.Манчестер охарактеризував період середньовіччя як суміш 
нескінченних війн, корупції, беззаконня. У Великій Британії корупція була 
дуже широко розповсюдженим явищем. Е. Де Сото пише: “У 1601 р. спікер 
палати спільнот сказав про мирових суддів: “Ці тварі за півдюжини курчат 
готові наплювати на цілу дюжину кримінальних законів”.  

Згадується про корупцію й у російських літописах ще ХІІІ століття. Першим 
законодавчо обмежив розповсюдження корупції Іван ІІІ, а смертну кару за прояви 
корупції ввів його онук Іван IV (Грозний). За царювання Петра І почалась 
справжня боротьба з корупцією. Він створив контролюючі органи, завдяки яким 
за часів його царювання пролунало декілька корупційних скандалів.  

Усе це ще раз вказує на те, що історія людської цивілізації досить багата 
прикладами проявів корупції, що підтверджує досить поважний вік та 
неодмінну присутність цього явища в усіх людських культурах і цивілізаціях. 
Слід зазначити, що корупція засуджувалася в усі часи, але це не зашкодило 
проникнути їй і у сучасне суспільство. 

Отже, з моменту створення держави корупція була “невід’ємним 
супутником” суспільства. З розвитком суспільства еволюції зазнавало і ставлення 
людства до цього явища – від звичайної норми у первісному суспільстві стосовно 
подарунків жрецю чи вождю до ліберальної ідеології нового часу ХVІІІ століття, 
яка базувалася на ідеї “суспільного договору” – піддані сплачують податки 
державі в обмін на те, що вона розумно видає закони і суворо слідкує за їх 
дотриманням всіма без винятку членами суспільства. 

Посилення взаємозалежності економік окремих країн у ХХ столітті змусило 
об’єднувати сили в протидії цьому небезпечному явищу. Така акумуляція зусиль в 
першу чергу відбувається в рамках міжнародних організацій, які сферу запо-
бігання та протидії корупції визначають як один з пріоритетів їхньої діяльності.  

Фахівці різних галузей науки намагаються зрозуміти корупцію під 
різними кутами зору, притаманними саме тим наукам, які вони представляють. 
Так, політологи вважають, що корупція – це, насамперед, обмеження свободи 
волі й вибору, конституційних прав громадян, що притаманне, зокрема, держа-
вам авторитарного й тоталітарного типу. Це вони пояснюють недостатністю 
демократизації суспільства, що призводить до збільшення чисельності 
“недоброчесних” політиків. 

Фахівці у сфері управлінської діяльності зосереджують свої зусилля на 
винайденні рецептів для оздоровлення управлінського апарату, де, на їхню 
думку й криється причина цього феномену. Економісти віддають перевагу 
виробленню шляхів детінізації економіки, що тяжко хвора в умовах 
корумпованого суспільства, але при цьому необхідно сказати, що врешті решт, і 
сама вражена корупцією економіка виступає причиною розвитку корупційних 
відносин у суспільстві. Соціологи б’ють на сполох, вбачаючи в корупції всі 
біди соціально-культурного розвитку суспільства, нестримну деморалізацію 
громадськості. Юристи розглядають корупцію як відхилення від обов’язкової, 
нормативної поведінки та зосереджують свої зусилля на вдосконаленні 
законодавства таким чином, щоб протиправна поведінка виключала своє 
існування взагалі. Але, в решті решт кожен з цих напрямів, розвиваючись 
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відокремлено, не має жодних шансів на подолання зазначеного ганебного 
явища. 

Одним з перших міжнародних документів, яким засуджуються всі види 
корупції, включаючи хабарництво, є ухвалена 15 грудня 1975 року резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН 3514(ХХХ). Зазначений документ закликає уряди всіх 
країн вжити на національному рівні всіх необхідних заходів щодо запобігання та 
протидії корупції, які вони вважатимуть доцільними, включаючи законодавчі. 

На восьмому конгресі ООН, який відбувся в Гавані у 1990 році, ухвалено 
“Практичні заходи боротьби з корупцією”, в яких визначаються найбільш 
важливі завдання для подолання корупції. А саме, уряди мають:  

- проаналізувати адекватність свого кримінального законодавства, 
включаючи процесуальні норми, з тим щоб реагувати на всі види корупції;  

- розробити адміністративні та регулятивні механізми попередження 
корупції;  

- встановити процедури виявлення, розслідування та засудження 
корумпованих посадових осіб;  

- розробити правові положення для конфіскації коштів та майна, набутих 
в результаті корупції;  

- вжити відповідних заходів по відношенню до підприємств, причетних 
до корупції.  

З цього часу визначені завдання не змінювалися. Вони уточнювалися, 
деталізувалися в різних документах, прийнятих в рамках ООН. Зокрема, це: 

- резолюція Генеральної Асамблеї ООН “Боротьба з корупцією” від  
12 грудня 1996 року (А/RES/51/59);  

- Декларація ООН “Про боротьбу з корупцією та хабарництвом в 
міжнародних комерційних операціях” (1996 р.) [1];  

- Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (1996 р.) [2]; 
- Керуючі принципи для ефективного виконання Кодексу поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку (1989 р). 
Зазначені документи мають рекомендаційний характер. Водночас саме 

вони відіграли ключову роль в підготовці міжнародно-правових актів, які 
закріпили міжнародні стандарти протидії за запобігання корупції.  

Одним з головних документів у цій сфері є Конвенція ООН проти 
корупції [3], прийнята на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН у жовтні 2003 ро-
ку. Конвенція визначає пакет стандартів, заходів та правил, які всі країни 
можуть застосувати для зміцнення своїх правових норм та режимів державного 
регулювання у сфері боротьби з корупцією. Дослідники права розцінюють 
Конвенцію ООН протидії корупції як “антикорупційний документ глобального 
значення”, який може стати “ефективним інструментом міжнародного спів-
робітництва в боротьбі з корупцією”. 

Не менш плідною та активною є діяльність у сфері протидії та запобіганні 
корупції на рівні регіональних організацій. В першу чергу це стосується Ради 
Європи. Підхід цієї організації до боротьби з корупцією має три взаємо-
пов’язаних аспекти: вироблення загальноєвропейських норм та стандартів, 
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контроль за їх дотриманням, а також надання технічної допомоги державам та 
регіонам.  

Рада Європи розробила кілька міжнародно-правових документів у цій 
сфері:  

-  Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією [4]; 
-  Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією [5]; 
-  Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією [6]; 
-  Двадцять принципів боротьби з корупцією (1997 р.) [7]; 
-  Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.); 
-  Єдині правила протидії корупції при фінансуванні політичних партій та 

виборчих кампаній (2003 р.). 
Контроль за реалізацією зазначених документів доручено Групі держав 

Ради Європи проти корупції (GRECO). На сьогодні до GRECO входять 49 
держав Європи, серед яких і Україна. 

Не залишає поза увагою проблему корупції і Європейський Союз: 
- Комюніке Європейської комісії від 28 травня 2003 року щодо 

комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції, 
- Рамкове рішення Ради Європейського Союзу №568 від 22 липня 2003 

року “Про боротьбу з корупцією в приватному секторі”) [8]. 
Не залишають без уваги проблему корупції міжнародні організації на 

інших континентах, так Організація американських держав прийняла Міжаме-
риканську конвенцію по боротьбі з корупцією, 1996р. [9], а Глобальна коаліція 
для Африки – 25 принципів боротьби з корупцією, 1999 р., тощо.  

Аналізуючи діяльність в сфері протидії та запобігання корупції в рамках 
згаданих вище міжнародних організаціях можемо окреслити одну з найваж-
ливіших тенденцій – антикорупційні угоди посилюють політичні зобов’язання 
у боротьбі з корупцією і визначають основоположні міжнародні норми і 
процедури протидії цьому явищу. Це свідчить на користь того, що міжнародне 
співтовариство реально зацікавлене в тому, щоб протидіяти корупції як на 
національному рівні, так і в глобальному масштабі.  

Цікавим і таким, що має прикладний інтерес, є іноземний досвід протидії 
корупції на національному рівні. 

Досить чітка й ефективна система боротьби з корупцією, яка спирається 
на солідну нормативно-правову базу та однозначну підтримку суспільства діє у 
Фінляндії. Саме цю країну міжнародна неурядова організація по боротьбі з 
корупцією “Трансперенсі Інтернешнл” визначає як одну з найменш корум-
пованих країн. Фінляндія як член Європейського Союзу є учасником усіх 
основних нормативних документів Євросоюзу з питань боротьби з орга-
нізованою злочинністю та корупцією. Однак імплементація європейських 
законів у національну правову систему здійснюється цією країною досить 
виважено. Головним принципом цього процесу є органічне поєднання 
національного законодавства Фінляндії із загальноєвропейським із мінімально 
можливими змінами першого.  
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Для фінської правової системи не є характерними закони з вико-
ристанням терміну “боротьба” з визначенням певного виду злочину. Фінський 
законодавець заклав принципи попередження та застереження вчинення 
злочинів у кожному нормативно-правовому акті, що визначають конкретну 
сферу діяльності, а не вид злочину. Згідно з положеннями Кримінального 
Кодексу Фінляндії, за вчинення дій, що можуть кваліфікуватися як “корупція”, 
передбачено санкції від штрафу до ув’язнення строком до чотирьох років в 
залежності від ступеня суспільної небезпеки злочину. 

У галузі боротьби з корупцією у Бельгії пішли не лише традиційним 
репресивним шляхом – установлення кримінальної відповідальності за корупційні 
діяння, а також подбали про попередження корупції. Так ця проблема знайшла 
своє відображення у межах реформи COPERNIC (модернізації державного 
управління), зокрема у реформі сектору фінансового контролю. Бельгія 
розширила поняття корупції стосовно зловживання владою, не обмежуючись 
лише кримінальним аспектом, а й залишивши місце для таких понять, як 
роз’яснення норм (правил, стандартів), їх нагадування, транспарентність 
поведінки, що приведе до вироблення кодексу поведінки (деонтології). 

Досвід боротьби з корупцією у Німеччині та Словаччині свідчить про 
ефективність задіяння громадськості для боротьби з корупцією. Зокрема, 
відомство кримінальної поліції федеральної землі Нижня Саксонія впровадило 
прийом анонімних повідомлень від громадян про економічні злочини. Таке 
рішення було прийнято за результатами пілотного проекту, під час якого за 
чотири місяці до вищезазначеного спецпідрозділу, який складається всього з 9 
працівників прокуратури та 33 поліцейських, надійшло 184 повідомлення. Карні 
справи було відкрито у 124 випадках, з яких 30% стосується справ щодо корупції. 

У структурі Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки діє 
Антикорупційний комітет, до повноважень якого входить проведення превен-
тивних заходів та розслідування фактів корупції серед співробітників міні-
стерства та поліцейських структур країни. 

З метою отримання інформації про посадові злочини та локалізації цього 
явища в правоохоронних структурах установлено спеціальну телефонну лінію, 
по якій громадяни країни можуть повідомляти про відомі їм протиправні дії 
правоохоронців. Одночасно в міжнародній інформаційній мережі “Інтернет” 
створено веб-сторінку, де бажаючі можуть висловити свої пропозиції щодо 
необхідних заходів по боротьбі з корупцією в державних установах.  

Крім того, в деяких державах у боротьбі з корупцією активно викорис-
товуються різноманітні громадські організації. Зокрема у Швеції незалежним 
моніторингом за рівнем корумпованості в тих чи інших сферах суспільства 
займається створена 1994 року громадська організація “Демократичний аудит”, 
яка об’єднує в собі провідних шведських політологів, економістів та інших 
науковців. Поряд із моніторингом стану розвитку демократичних свобод у 
шведському суспільстві, ця організація займається і вивченням специфічних 
питань, у т.ч. пов’язаних із боротьбою з корупцією. 

Разом з цим слід зазначити, що втілення в життя ефективних заходів із 
боротьби з корупційними проявами в окремих країнах не проходить без суттєвих 
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проблем, подолання яких вимагає підвищення ефективності ведення боротьби з 
корупцією, створення дієздатних систем протидії цьому негативному явищу. 

Так, не дивлячись на актуальність цього питання у Польщі, у цій країні до 
останнього часу не приймався окремий законодавчий акт щодо корупції. 
Вважалося, що достатньою правовою основою для боротьби з корупцією є 
низка статей Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за різні 
види хабарництва та перевищення повноважень посадовими особами. Однак 
загрозлива для держави поширеність корупції та потреба більш повної 
реалізації підписаних Польщею (у зв’язку зі вступом до Європейського Союзу) 
міжнародно-правових угод спонукала польську владу до вжиття додаткових 
заходів. Зокрема, наприкінці 2002 року урядом Польщі затверджено Державну 
програму боротьби з корупцією під назвою “Антикорупційна стратегія”. На 
виконання цієї програми створена та працює Надзвичайна кодифікаційна 
комісія сейму Польщі, яка готує зміни до Кримінального, Кримінально-
процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів. 24 серпня 2006 р. втупив 
в силу Закон про “Центральне антикорупційне Управління (ЦАУ, Centralny Urzad 
Antykorupcyjny)”. Основною метою діяльності ЦАУ є боротьба зі зловживан-
нями владою та використанням привілеїв для досягнення особистої і майнової 
користі, а також діяльністю, спрямованою проти економічних інтересів дер-
жави. ЦАУ повинне переслідувати корупційну злочинність, ретельно переві-
ряти майнові декларації чиновників та працівників сфери самоуправління, 
слідкувати за спробами порушити заборону поєднання громадських (дер-
жавних) функцій із господарською діяльністю.  

Досить активно намагаються боротися з корупцією уряди країн Балтії. 
Одночасно, на думку спеціалістів, унаслідок нескоординованості дій між 
правоохоронними органами Латвії (боротьбу з цим негативним явищем у країні 
здійснюють аж 16 різних структур, у т.ч. правоохоронних), країна залишається 
найкорумпованішою у Європейському Союзі. У зв’язку зі вступом Литви до 
Європейського Союзу у заяві Європейського Парламенту теж зазначається про 
необхідність активізації боротьби в цій країні з корупцією та організованою 
злочинністю, особливо на кордоні. 

У багатьох державах світу, зокрема в Австрії, Чехії, Швеції та в деяких 
інших, немає єдиного спеціального закону у сфері боротьби з корупцією. У цих 
країнах нормативно-правові документи з цих питань охоплюють низку 
законодавчих актів, а діяльність державних органів регламентована відпо-
відними частинами Кримінального кодексу або, як один із варіантів, на основі 
співробітництва з міжнародними організаціями, насамперед Інтерполом і Євро-
полом. Національне законодавство Великобританії у сфері боротьби з 
корупцією є досить розгалуженим, оскільки певні норми матеріального права, 
які стосуються правовідносин, що виникають унаслідок вчинення тими чи 
іншими посадовими особами корупційних дій, можуть міститися у різних актах 
(не тільки кримінального, а також інших галузях права). 

Удосконалення законодавчої бази з метою ефективної боротьби з 
корупцією та організованою злочинністю в багатьох державах світу стало 
поштовхом для розробки комплексу інших додаткових заходів організаційного, 
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правового та інформаційного характеру. Зокрема, у деяких державах ухвалено 
національні стратегії (доктрини, директиви тощо) або програми у сфері 
боротьби з корупцією, які мають перспективний характер і передбачають здійс-
нення комплексу організаційно-правових та інших заходів щодо подальшого 
вдосконалення існуючої системи протидії корупції. 

Важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють Національні програми 
по боротьбі з корупцією, прийняті урядами багатьох держав світу. 
Першочергову увагу в цих програмах приділено створенню механізмів та 
системи ефективного контролю, в т.ч. і за роботою недержавних організацій та 
широкого спектру незалежних засобів масової інформації. З метою проведення 
ефективної політики у сфері боротьби з корупцією у більшості держав створені 
та діють спеціалізовані антикорупційні структури. Так типовою для багатьох 
країн Західної Європи є структура спеціалізованих служб у Франції: Цент-
ральна рахункова Палата (лише виявляє порушення), Служба попередження 
корупції, Центральна дирекція юридичної поліції, Центральна дирекція 
загального інформування, Центральний офіс покарання фінансових порушень у 
фінансовій сфері. Усі ці структури є державними і фінансуються з бюджету, 
кожна служба працює у визначеній для неї сфері. Одночасно французькі 
фахівці вважають, що створення спеціалізованих служб і органів по боротьбі з 
корупцією має розглядатися не як головна мета, а як засіб для досягнення мети. 

 
2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ 
 
Україна підписала низку важливих міжнародних антикорупційних угод: 
Конвенція ООН проти корупції підписана Україною 11 грудня 2003 року, 

ратифікована 18 жовтня 2006 року, набрала чинності для України 1 січня 2010 
року [10]; 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією підписана Україною  
4 листопада 1999 року, ратифікована 16 березня 2005 року, набрала чинності 
для України – 1 січня 2006 року [11]. З набуттям для України чинності 
Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією Україна стала сороковим членом 
Групи держав проти корупції (GRECO); 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією підписана Україною  
27 січня 1999 року, ратифікована 18 жовтня 2006 року, набрала чинності для 
України – 1 березня 2010 року [12]; 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією підписаний Україною 15 травня 2003 року, ратифікований 18 жовтня 
2006 року, набрав чинності для України – 1 березня 2010 року [13]. 

Основною метою створеної у травні 1999 року “Групи країн проти 
корупції” (GRECO), що діє в межах Ради Європи, є оцінка рівня корупції в 
державах-членах організації, виявлення недоліків у національних механізмах 
боротьби з корупцією, підтримка в проведенні необхідних законодавчих та 
інституційних реформ у цій сфері, здійснення контролю за виконанням угод і 
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правових документів, прийнятих Радою Європи відповідно до програми дій 
проти корупції. 

Приєднавшись до GRECO, Україна зобов’язалась брати участь у процесі 
взаємної оцінки у рамках Групи. У травні 2009 року на пленарному засіданні 
GRECO затверджено звіт щодо виконання Україною антикорупційних реко-
мендацій цієї міжнародної організації. Ці рекомендації надано Україні за 
результатами першого та другого раундів оцінки. Зазначені раунди оцінки були 
присвячені діяльності спеціалізованих органів, які займаються попередженням 
корупції, питанням імунітету посадових осіб щодо кримінального переслідування, 
а також питанням виявлення, вилучення та конфіскації доходів та іншого майна, 
отриманих внаслідок корупції, попередження корупції в системі держаного 
управління, відповідальності юридичних осіб за корупційні злочини.  

Триває Третій раунд оцінювання України. В його рамках у квітні 2011 
року відбувся візит експертів GRECO до України, у ході якого вивчалася 
ситуація стосовно імплементації в українське законодавство положень Кри-
мінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Додаткового протоколу до неї, 
а також рекомендацій Ради Європи щодо фінансування політичних партій. 
Заслуховування та затвердження звіту за результатами зазначеного оцінювання 
відбулося під час пленарної сесії GRECO у жовтні 2011 року. 

Аналогічний механізм взаємної оцінки використовується для контролю за 
дотриманням та імплементацією положень Конвенції ООН проти корупції. 
Відповідно до графіку проведення оцінювання Україна є однією з перших країн, 
щодо якої проводиться оцінка стану імплементації згаданої Конвенції ООН.  

24-28 жовтня 2011 року в місті Маракеші, Марокко відбулася четверта 
сесія конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції. Конфе-
ренцію організувало Управління ООН з питань боротьби з наркоторгівлею та 
злочинністю. 

Нагадаємо, що 3-тя сесія конференції відбулася в Доа, Індія  
9-13 листопада 2009 року, 2-га сесія – в Нуса Дуа, Індонезія 28 січня – 1 лютого 
2008 року, 1-ша сесія – в Аммані 10-14 грудня 2006 року. 

Згідно із статтею 63 Конвенції ООН проти корупції, ця конференція 
відбувається з метою покращення спроможності й співпраці між державами-
учасницями в питаннях досягнення цілей Конвенції, а також для оцінки стану її 
впровадження. 

Взагалі, вважаємо за необхідне ще раз наголосити, що Конвенція ООН 
проти корупції [3], схвалена резолюцією ООН 58/4 в жовтні 2003 року, є 
збалансованим, сильним й прагматичним документом, що створив основу для 
ефективних дій і міжнародного співробітництва. Вона містить цілу низку 
стандартів, заходів і норм, які можуть застосовуватися усіма країнами в цілях 
укріплення їх правових режимів боротьби з корупцією. Вона містить заклик до 
вжиття профілактичних та законодавчих заходів, в результаті яких найбільш 
поширені форми корупції як в державному, так і в приватному секторах були б 
віднесені до категорії карних злочинів. Конвенція також містить одне нове 
принципове положення, яке вимагає, щоб держави-члени повертали кошти, 
вилучені через припинення корупції, в ту країну, з якої вони були вкрадені. 
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Ще однією платформою співробітництва у сфері запобігання та протидії 
корупції є Організація економічного та соціального розвитку (ОЕСР), і зокрема, 
її Антикорупційна мережа для Східної Європи та Центральної Азії. В рамках 
роботи ОЕСР у 2003 році представниками урядових делегацій Вірменії, Азер-
байджану, Грузії, Російської Федерації, Таджикістану та України схвалено 
Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для 
Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР. Основними принципами Стам-
бульського плану дій є розвиток ефективної і прозорої системи державної 
служби, посилення боротьби з хабарництвом та забезпечення чесності в бізнесі, 
підтримка активної участі громадськості у реформах. 

У 2011 році моніторингова група Стамбульського плану дій Анти-
корупційної мережі ОЕСР завершила другий раунд оцінки стану законодавчого 
врегулювання сфери запобігання та протидії корупції в Україні, за резуль-
татами якого надано відповідні рекомендації.  

Не можна не згадати участь України і в зовнішньополітичній ініціативі 
держав-членів ЄС “Східне партнерство”, яку було започатковано у 2009 році з 
метою створення необхідних умов для прискорення процесу політичного 
об’єднання й подальшої економічної інтеграції між Європейським Союзом і 
зацікавленими країнами-партнерами. 

Наведені приклади участі України в міжнародному співробітництві 
засвідчують активну позицію України у сфері запобігання та протидії корупції. 
Міжнародні документи в цій сфері, як правило, не передбачають конкретних 
санкцій за порушення домовленостей чи ігнорування рекомендацій. Водночас 
працюють інші два стимули: зовнішній – імідж держави на міжнародній арені 
та внутрішній – розвиток національної економіки.  

Звіти міжнародних експертів мають суттєвий вплив на привабливість 
держави для іноземних інвесторів. І це є головним стимулом. Для України 
позитивна оцінка з боку експертів Ради Європи, ООН, ОЕСР та інших орга-
нізацій є особливо важливою в контексті прагнення нашої держави інте-
груватися до європейського простору.  

Міністерство юстиції України відіграє ключову роль в процесі міжвідом-
чої координації міжнародного співробітництва у сфері протидії та запобігання 
корупції. Зокрема, Міністерство юстиції є відповідальним за співпрацю з 
GRECO, представник Мін’юсту очолює делегацію України в GRECO. Окрім 
того, Міністерство координує проведення Україною самооцінки щодо дотри-
мання положень Конвенції ООН проти корупції, співробітництво в рамках 
тематичної платформи №1 ініціативи ЄС “Східне партнерство”, присвяченої 
сфері боротьби з корупцією.  

Зважаючи на існуючий досвід Міністерства юстиції у співпраці з 
міжнародними організаціями у цій сфері, визначено також і координатором 
реалізації заходів передбачених Стамбульським планом дій. 
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3. КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЇЙ 

 
Протягом тривалого часу у громадян та населення України закріпилася 

думка, що корупція притаманна лише чиновникам і що лише чиновники 
вчиняють корупційні діяння. Поширенню та закріпленню такого стереотипу 
мислення сприяло і наведене в Законі України “Про боротьбу з корупцією” [19] 
визначення корупції, яке зводилось лише до того, що це діяльність осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, 
послуг, пільг або інших переваг.  

Однак, проведені за останні роки в Україні дослідження з питань 
запобігання та протидії корупції свідчать, що корупція вразила все суспільство. 
При цьому йдеться не просто про толерантне ставлення суспільства до 
корупції, а про використання корупції як “ефективної рушійної сили” при 
отриманні позитивних результатів врегулювання практично усього спектру 
соціальних відносин [65]. Саме таке ставлення суспільства до корупції 
призводить до її поширення в державі. 

Наслідки однобічного підходу у подолання цього явища, тобто лише 
шляхом застосування репресивного антикорупційного законодавства, спрямо-
ваного лише на покарання публічних службовців, без усунення факторів, що 
живлять та породжують корупцію, не приносило та і не могло принести жодних 
відчутних результатів щодо зниження її рівня. 

Зокрема, правоохоронці сотнями та тисячами складали протоколи про 
корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, а особи, на 
яких накладались адміністративні стягнення в більшості випадків продов-
жували після сплати відповідного штрафу працювати в тих самих органах 
державної влади на тих самих посадах. 

Криміногенна ситуація, яка складається в останнє десятиліття в Україні, 
характеризується, зокрема, небувалим поширенням корупційних проявів. Цей 
факт визнаний не лише фахівцями в галузі юриспруденції, а й на найвищому 
політичному рівні нашої країни, відображений у законодавчих актах, підкрес-
люється іноземними експертами. Україна є державою з надзвичайно високим 
рівнем корупції, яка становить реальну загрозу її національній безпеці та 
конституційному ладу. Корупцію визнають як загальну характерну рису 
нинішнього стану України. 

Розв’язання проблеми, пов’язаної з надзвичайно високим рівнем 
корумпованості українського суспільства, віднесено до пріоритетних напрямів 
діяльності Президента й Уряду України. Практична реалізація цього пріоритету 
передбачає розроблення і здійснення державної антикорупційної політики, під-
ґрунтям якої мають стати показники сприйняття громадськістю корупційних 
проявів та оцінка їх суспільної небезпеки. 

Корупція властива всім країнам, незалежно від політичного устрою та 
рівня економічного розвитку. У розвинених країнах як у недалекому минулому, 
так і сьогодні корупція складає стійку системну стратегію дій у комерції і 
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політиці, понад усе у випадках, коли інтереси громадян, приватних осіб 
перетинаються з владними повноваженнями чиновництва. Жодна з соціально-
політичних та економічних систем не мала і не має повного імунітету від 
корупції – змінюються лише її обсяги і прояви, а також можливості, що 
визначається ставленням до неї держави і суспільства. Часом ми стаємо 
свідками великих корупційних скандалів, “герої” яких – лідери провідних 
держав світу та вищі керівники міжнародних організацій. 

В одному зі своїх бюлетенів міжнародна громадська організація 
Transparency International, ціль якої – чинення опору корупції на міжнародному та 
національних рівнях і у бізнесі, стверджувала: “Вона (корупція) стала звичним 
явищем у багатьох провідних індустріальних державах, багатство та стійкі 
політичні традиції яких дозволяють приховати розмах величезного збитку, який 
завдається корупцією соціальній і гуманітарній сферам. Корупція у державному 
секторі приймає однакові форми і впливає на ті ж сфери незалежно від того, 
відбувається це у розвиненій країні, чи в країні що розвивається” [81]. 

Політичне та економічне співробітництво, яке останнім часом має тенден-
цію до розширеного розвитку, перетворює корупцію на інтернаціональну проб-
лему. Вона стала властивою і міжнародним організаціям. Корупція у міжна-
родному економічному співробітництві проявляється при створенні підприємств 
за участю іноземного капіталу, реалізації інвестиційних проектів та приватизації 
державної власності, вирішенні проблем розподілу продукції та в інших формах. 

Більшість бізнесменів переконані в тому, що корупція входить до голов-
них перешкод для розвитку нормального підприємництва. Разом з тим, багато 
представників іноземних компаній користуються таким засобом, як “хабар” для 
одержання переваг у конкуренції. Більше того, податкове законодавство 
багатьох країн заохочує таке поводження. 

В Україні, за даними аналітиків, сьогодні нема жодної підприємницької 
структури, яка б для пом’якшення такого тиску систематично не сплачувала 
чиновникам та різним контролерам значних грошових сум. З іншого боку, 
підприємці, шукаючи шляхи зменшення податкового тиску, самі йдуть на зло-
вживання і підкуп осіб, наділених контрольними і розпорядчими функціями. Вони 
змушені оббивати пороги міністерств і відомств у пошуках підтримки. Чим 
більше звертань за допомогою до чиновництва, тим більшою є вірогідність 
корупційних діянь. У цих обставинах простежується певна закономірність: чим 
гірше працює економіка країни, чим гірші економічні показники, тим більш 
поширеною та всеосяжною стає корупція, захоплюючи все нові й нові сфери 
суспільства. 

Незавершеність формування правового поля, суперечливість вимог 
одного закону вимогам інших спричиняє масовий тиск на державні органи, 
підбурювання їх до корупційних дій з боку господарників, керівників підпри-
ємств різних видів власності з метою захиститись від податкового тиску, 
різноманітних штрафів, стягнень і т. ін. Систематичні доповнення податкового 
законодавства ще більше ускладнюють їх положення, вносять нестабільність у 
практику бізнесу, економіки, зменшують кількість інвесторів і в цілому підри-
вають економічні засади держави та, врешті-решт, породжують корупцію. 
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Поширеність корупції в Україні зумовлена низкою соціально-еконо-
мічних, організаційно-правових, психологічних та інших чинників. 

Серед соціально-економічних чинників головне місце посідає “тінізація” 
економіки, яка на думку фахівців може становити вагому частину ВВП, що 
насамперед породжує і характеризує рівень корупції. Одним із шляхів 
подолання цього має бути науково обґрунтована і нормативно закріплена 
інвестиційна альтернатива “тіньовим” капіталам. 

Багатоукладність економіки, можливість переходу права власності з однієї 
форми в іншу створили в Україні умови для безпосереднього або “лобістського” 
тиску на чиновницький апарат з метою їх правового оформлення, а також участі 
самих чиновників та їх родичів у розподілі власності. 

Подальше значне розшарування населення за обсягом доходів та 
недостатній рівень матеріального забезпечення значної частини державних 
службовців, об’єктивно породжує сприятливі обставини для корупційних проявів. 

Експерти світового банку вважають корупцію головною економічною 
проблемою сучасності. За їх даними, 40% підприємців у всьому світі вимушені 
давати хабарі. У розвинутих країнах ця цифра становить 15%, в азіатських – 
30%, а в країнах СНД – 60% [72, с. 36]. 

Зрощування державного апарату та органів місцевого самоврядування з 
підприємницькими і комерційними структурами, формування їх ділових відно-
син поза межами правового поля стають основою корупційних механізмів 
зловживання владою. 

Поглиблений аналіз проблеми корупції дозволяє стверджувати, що 
поширеність корупції в Україні значно обумовлена й організаційно-правовими 
чинниками. Насамперед, це стосується недосконалості чинного антикоруп-
ційного законодавства. Не відповідають сучасним вимогам окремі закони і 
нормативні акти. Аналіз ефективності дії, наприклад Закону України “Про 
Державну службу” 1995 року [22], показав, що його реальний вплив на 
вирішення зазначеної проблеми є низьким, основні норми спрацьовують слабо, 
особливо ті, які регламентують атестацію та декларування доходів. 

До організаційно-правових чинників, що сприяють корупції в Україні 
слід, насамперед, віднести: 

відсутність чіткої регламентації діяльності державних службовців, неви-
значеність окремих процедур здійснення службових повноважень, недостатня 
обізнаність громадян щодо механізмів впливу на посадових осіб з метою 
запобігання корупційним проявам; 

наявність у посадових осіб надто широких розпорядчо-дозвільних повно-
важень для прийняття рішень на свій розсуд, що дає їм можливість створювати 
зайві ускладнення, перебільшувати свою роль у вирішенні питань, пов’язаних із 
зверненням громадян; 

порушення в більшості установ системи призначення та принципу ротації 
службовців, відсутність порядку спеціальної перевірки, тестування на відпо-
відність професійним і моральним якостям, неодержання умов та формальне 
ставлення до конкурсу на заміщення посад й атестації; 
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відсутність контролю за діяльністю службовців, що веде до безкарності за 
корупційні діяння, відсутність кодексу професійної етики в державних служ-
бах, а також надмірна закритість відомчих нормативно-правових актів; 

відсутність системи виховання у службовців патріотичних почуттів, 
моральних, професійних якостей, розуміння, що корупція підриває авторитет і 
силу держави, етичні основи суспільної свідомості. 

Поки що в країні відсутня й чітка система надійного адміністративно-
правового захисту особи від свавілля державних органів та посадових осіб, вклю-
чаючи програми захисту свідків, інших пов’язаних з цим правових процедур. 

Для ефективної організації протидії корупції важливо правильно 
визначити психологічні чинники її існування. Аналіз наукових досліджень 
М.Мельника, С.Сибірякова, А.Зелинського, С.Омельченко та інших [72; 77-79] 
дозволяє виділити два основних аспекти цієї проблеми: корупційне право-
порушення залежить від конкретної особистості та сприйняття суспільством як 
корупції загалом, так і певних корупційних діянь. 

Наприклад, часта зміна апарату держслужбовців веде до того, що 
тимчасовий чиновник, як правило, не впевнений в завтрашньому дні, боїться 
приймати важливі рішення та нерідко діє в інтересах конкретної економічної 
структури або особи, тому що знає, що завтра може знайти в неї притулок. 

Фахівцями відмічається слабкість громадських інституцій антикоруп-
ційної спрямованості та відсутність системності у впровадженні демократичних 
засад в різних сферах суспільного життя, внаслідок чого не забезпечується 
достатня відкритість діяльності державних і владних структур на всіх рівнях, їх 
спрямованість на служіння і підконтрольність народу. 

Крім того, необхідно враховувати зовнішні фактори, що сприяють коруп-
ції, до них відносяться поширення міжнародної корупції, використання 
деякими іноземними суб’єктами господарювання в Україні не правових меха-
нізмів для отримання переваг власному бізнесу тощо. 

Корупцію в Україні слід розглядати як системну, інституційну проблему, 
яку необхідно вирішувати в загальному контексті переходу від тоталітарної до 
демократичної системи державного управління, що спираються на розвинене 
громадянське суспільство. 

Масштаби і наслідки корупційних процесів в Україні вимагають від 
відповідних державних інституцій постійного і поглибленого аналізу їх чин-
ників, з метою як їх нейтралізації, так і врахування при розробці анти-
корупційної політики, здійсненні заходів щодо запобігання корупції, зміцнення 
правопорядку і законності в державі [80]. 

Починаючи з 1993 року, міжнародна антикорупційна організація 
“Transparency International” щорічно здійснює оцінку рівня корумпованості 
країн і регіонів світу за індексом сприйняття корупції (ІСК), який розра-
ховується за результатами опитування громадян, іноземців, підприємців і 
аналітиків, які проживають в окремо взятій країні.  

ІСК є своєрідним зрізом поглядів, ставлення суспільства до корупції, на 
основі якого зарубіжними інвесторами, керівниками торгових компаній, банків 
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ухвалюються рішення щодо розміщення капіталовкладень, ведення торгівлі, 
надання кредитів тощо. 

Аналіз ІСК, розрахованих фахівцями Трансперенсі Інтернешнл свідчить, 
що упродовж останнього десятиліття рівень корупції в Україні стабільно 
залишається надмірно високим. За рівнем корупції Україна прирівнюється до 
таких “проблемних” країн світу як Сьєра-Леоне, Зімбабве, Ліберія, Малі, 
Мозамбік, Кот-Дівуар, з якими наша держава ділить сходинки за порівняль-
ними рейтингами. Якщо проаналізувати ці показники упродовж 1999-2010 рр., 
то можна помітити стійку тенденцію до їх погіршення. 

Соціологічні дослідження також показують, що серед опитаних спосте-
рігається тенденція до відчаю і безнадійності у протидії корупції, що не може не 
насторожувати. Так, якщо у 2005 році кількість респондентів, котрі виявляли 
готовність протидіяти корупційним проявам становила 60%, то у 2009 році цей 
прошарок склав лише 28% [61, ст. 47]. Тобто, реакцією громадян на виклики 
корупції є примирення і пристосовування до правил системи цього негативного 
явища, що веде до послаблення антикорупційної діяльності з боку громадськості.  

В результаті дослідження, виявлено істотні відмінності в оцінках мас-
штабів корупції в Україні: за офіційною статистикою до адміністративної 
відповідальності притягується менше 2% державних службовців і посадових 
осіб органів місцевого самоврядування; за результатами досліджень 
міжнародних інститутів та соціологічних служб  – Україна упродовж остан-
нього десятиріччя входить в число найбільш корумпованих країн світу. Це дає 
підстави стверджувати, що офіційна статистика не повною мірою відображає 
всієї повноти охоплення України корупцією.  

По-суті, можна констатувати, що незначний відсоток правопорушників-
хабарників притягуються до відповідальності. Таким чином, статистичні дані 
породжують сумніви щодо об’єктивності і масштабів поширення корупції в 
Україні. Результати проведених у червні 2010 року Київським інститутом 
проблем управління ім. Горшеніна соціологічних опитувань “Корупція в 
Україні” [65] свідчать, що переважна більшість громадян України (68,8%) задля 
розв’язання своїх проблем була вимушена давати хабарі. Це дає підстави 
стверджувати, що корупція в Україні поширена в значних масштабах.  

Характерними рисами корупції в Україні [43] є: 
залежність рівня та форм корупції від загального стану формування 

демократичних інститутів; 
несистемне, часто науково не обґрунтоване реформування основних 

інститутів (адміністративні процедури, податкова система, регуляторна 
діяльність держави, розв’язання соціальних проблем тощо); 

набуття корупцією ознак системного явища через ураження життєво 
важливих інститутів суспільства та перетворення її на функціонально важливий 
спосіб їх існування; 

неефективність політичних ініціатив у сфері боротьби з корупцією; 
зміцнення в суспільстві стереотипів терпимого ставлення до корупції, 

поєднання в масовій свідомості визнання суспільної шкоди корупції і 
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готовності обирати корупційні шляхи розв’язання проблем, що призвело до 
нездатності громадян брати активну участь в антикорупційних діях; 

ураження корупцією органів державної влади, місцевого самоврядування; 
слабкість інститутів громадського суспільства.  
Засоби масової інформації залежні часто від власників та органів 

державної влади, здебільшого уникають об’єктивного висвітлення цих 
проблем. Громадські ініціативи не підтримуються через зневіру та суспільну 
апатію більшості населення. Неурядові організації переважно ослаблені, 
перебувають в залежності від осіб, які надають їм фінансову підтримку. 

Попереджувальні заходи політичного характеру зводяться до програ-
мованості та предметності у впровадженні демократичних засад у різних 
сферах суспільної організації, зокрема, утвердженні у громадській свідомості 
розуміння, що посадова злочинність підриває авторитет і силу держави, етичні 
основи суспільства; послідовності і активізації проведення антикорупційної 
політики щодо службовців, схильних до корупційних вчинків, створення 
громадських формувань, незалежних державних структур для участі населення 
у боротьбі з посадовими злочинами. 

Вивчення проблеми корупції потребує визначення сутності цього явища 
та його обов’язкових складових елементів. Дослідження корупції можливо не 
тільки як категорії правової та юридичної, а і як категорії соціальної, полі-
тичної, філософської, що дасть змогу визначити її місце і роль в соціальних 
процесах, а також її вплив на розвиток держави та суспільних відносин. Цей 
вчений вважає, що проблема визначення змісту поняття “корупція” має 
важливе теоретичне і практичне значення. Її розв’язання дає змогу визначитися 
з правовою сутністю корупції, колом діянь, які охоплюються цим поняттям, 
відмежуванням корупції від інших суспільно небезпечних явищ, таких як 
хабарництво, організована та економічна злочинність тощо, з метою належної 
юридичної кваліфікації, а також розробки дієвих заходів попередження [70].  

Автори вітчизняного юридичного словника-довідника [67] розглядають 
корупцію як форму зловживання владою, пов’язану з підкупом посадових осіб і 
також як процес, пов’язаний з прямим використанням посадовою особою прав 
(повноважень), наданих їй посадою, з метою особистого збагачення, 
включаючи в цей процес підкуп чиновників і громадсько-політичних діячів, 
дачу хабарів і т. п. 

Слід відмітити, що енциклопедії та словники, які видані у радянські роки 
тлумачать термін “корупція” як явище характерне і притаманне для буржуазної 
держави і суспільства, де має місце експлуатація людини людиною, де 
державний апарат знаходиться у підпорядкуванні монополій, де для цього 
закладені умови у самій економічній і політичній системі капіталістичного 
суспільства [68].  

Авторитетний юридичний словник Генрі Блека [69] визначає корупцію 
як: “діяння, яке вчинюється з наміром надати деякі переваги, що несумісні з 
офіційними обов’язками посадової особи і правами інших осіб; діяння 
посадової особи, яка неправомірно використовує своє становище чи статус для 
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одержання будь-якої переваги для себе або іншої особи в цілях, які протирічать 
обов’язкам і правам інших осіб”. 

В окремих енциклопедичних виданнях корупція відверто називається 
конкретним злочином, який полягає у прямому використанні посадовою 
особою прав, пов’язаних з її посадою, з метою особистого збагачення [71]. Ви-
значення поняття корупції обмежуються загальними ознаками і характе-
ризується відсутністю чітких формулювань, які б дозволили виділити суттєві 
ознаки цієї правової категорії. Це, наприклад, визначення корупції як акту 
правопорушення державних службовців або як системи відповідних стосунків 
між певними посадовими особами та кримінальним середовищем на основі 
протиправної діяльності цих посадових осіб на шкоду державним та суспільним 
інтересам тощо. 

Одним із перших варіантів офіційного розуміння поняття “корупція” з 
боку вищих органів державної влади України була законодавча пропозиція, яка 
містилась у листі Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1993 Р. № 19-683/4, 
адресованому Верховній Раді України з приводу виконання п. 2 Постанови 
Верховної Ради від 23 січня 1993 Р. “Про стан виконання законів і постанов 
Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення 
боротьби із злочинністю” [66], який передбачав необхідність законодавчого 
визначення зазначеного поняття. Цим листом пропонувалось передбачити у 
Законі, що корупція – це суспільно-небезпечне діяння, що полягає в корис-
ливому використанні посадовими особами свого службового становища і 
пов’язаних з ним можливостей для збагачення, протиправного одержання 
матеріальних чи інших благ і переваг в особистих чи групових інтересах. 

Таким чином, корупція зводилась до конкретного суспільно небезпечного 
діяння (злочину), а точніше до посадового зловживання, яке: по-перше – мало 
корисливий характер; по-друге – було спрямовано на збагачення або проти-
правне одержання матеріальних чи інших благ і переваг в особистих чи групо-
вих інтересах. 

Поняття корупції, яке безпосередньо було визначено у законі, за багатьма 
ознаками наближалося до наведеного вище, хоча водночас і суттєво відрізнялось 
від нього. У прийнятому 5 жовтня 1995 року Законі України “Про боротьбу з 
корупцією” [19], воно сформульовано таким чином: “Під корупцією в цьому 
Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг”. 

Основною формальною особливістю такого визначення поняття “коруп-
ція” є те, що воно має нормативно-правовий характер. Що стосується суті самої 
корупції, то її відзначає низка моментів: по-перше, корупція розглядається як 
діяльність; по-друге, така діяльність пов’язується із протиправним викорис-
танням службових повноважень; по-третє, сфера цієї діяльності обмежується 
сферою державного управління; по-четверте, її відзначає чітко визначена 
корислива (матеріальна) спрямованість. За формою прояву вона є близькою до 
одержання хабара, зловживання владою або посадовим становищем, хоча і не 
тотожна їм. 
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Корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, правове, моральне) 
соціальне явище, яке сьогодні визначається як розгалужена система злочинних 
відносин, що вражає не тільки державні структури, кредитно-фінансову, 
зовнішньоекономічну систему, підприємницьку діяльність, а й усі ланки влади, 
ставить під загрозу конституційні права і свободи громадян, їх безпеку та, 
взагалі, національні інтереси держави. 

Слід погодитись з тими вченими і практиками, які вважають передбачене 
у Законі України “Про боротьбу з корупцією” 1995 року поняття корупції не 
зовсім вдалим [73, ст. 12]. Про те, що це поняття не можна визнати досконалим і 
універсальним, оскільки воно відображає розуміння корупції у вузькому розумінні 
й може бути застосоване лише у контексті зазначеного закону [71, ст. 85]. 

Вказане законодавче визначення поняття корупції – було результатом 
певного компромісу, який за тодішніх умов прийняття цього закону (полі-
тичних, організаційних, стану вітчизняних наукових досліджень у сфері 
протидії корупції), мабуть, не міг мати принципово іншого рівня досконалості. 
Однак, незважаючи на власну недосконалість, це визначення все ж зіграло свою 
позитивну роль у загальному розумінні поняття “корупція”. 

Передбачене в Законі України “Про боротьбу з корупцією” визначення 
поняття корупції було не єдиним у нашій державі розумінням, яке мало 
офіційний характер. Такого роду розуміння також відображене в Концепції 
боротьби з корупцією на 1998-2005 рр., затвердженій Указом Президента 
України від 24 квітня 1998 р. № 367/98 [42]. У ній зазначено, що у правовому 
відношенні корупція становить сукупність різних за характером та ступенем 
суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупційних діянь, інших 
правопорушень (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисцип-
лінарних), а також порушень етики поведінки посадових осіб, пов’язаних із 
вчиненням цих діянь. 

Як бачимо, наведене визначення поняття корупції за своїм змістом сут-
тєво відрізняється від того, яке передбачене у Законі України “Про боротьбу з 
корупцією” 1995 року [19]. Це обумовлено тим, що воно має інше порівняно із 
законодавчим визначенням функціональне призначення – його основне при-
значення полягає в тому, щоб констатувати різноманітність корупційних проявів, 
виключивши зведення корупції до якогось одного виду правопорушення. 

В цій же Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005рр. [42] наведений 
певний, але не остаточний перелік форм (видів) корупційних правопорушень, 
зокрема: зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади 
або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для 
задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб; 
розкрадання державного, колективного або приватного майна з використання 
посадового становища; незаконне одержання матеріальних або інших благ, 
пільг та інших переваг; одержання кредитів, позичок, допомоги, придбання 
цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням пільг чи 
переваг, не передбачених законодавством, або на які особа не має права; 
хабарництво; використання інформації, одержаної під час виконання посадових 
обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована від-
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мова у наданні відповідної інформації, або несвоєчасне її надання, або надання 
недостовірної чи неповної службової інформації тощо. 

Крім визначеного кола корупційних діянь, законодавець оперує таким 
терміном як “інші правопорушення, пов’язані з корупцією”, який зустрічається 
у ст. 2 Закону України “Про боротьбу з корупцією” 1995 року [19]. 

До інших правопорушень пов’язаних з корупцією відносяться: 
порушення спеціальних обмежень, встановлених по відношенню до 

державних службовців і інших осіб, уповноважених на використання функцій 
держави, та спрямованих на попередження корупції (ст. 5); 

порушення вимог фінансового контролю (ст. 6, 9); 
неприйняття керівниками заходів для боротьби з корупцією серед 

підлеглих (ст. 10); 
невиконання особами, на яких покладені обов’язки по боротьбі з 

корупцією, своїх обов’язків (ст. 11). 
В Законі України “Про засади запобігання та протидії корупції” від  

11 червня 2009 року № 1506-VI [20] було дано розширене поняття корупції, 
проте закон практично не був введений в дію.  

Але, в державі станом на той час вже створені умови для викорінення 
корупції і не просто задекларовано наміри запобігати та протидіяти корупції, а 
реально проявлено політичну волю на вищих щаблях влади щодо проведення 
повного реформування не лише антикорупційного законодавства, а і всієї 
державної антикорупційної політики. 

Першим кроком на цьому шляху стало створення Національного 
антикорупційного комітету [48], результатом діяльності та активної позиції 
якого стала розробка та швидке прийняття Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції” [21]. Закон було прийнято 7 квітня 2011 року і 
він вступив в силу з 1 липня 2011 року. 

 
4. НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ І ОСНОВИ 
ГОТОВНОСТІ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 
До цього Закону можна ставитися критично, але не можне не визнати, що 

цей Закон дасть поштовх для зміни ситуації в державі. 
Він визначає:  
основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній 

сферах суспільних відносин; 
вимоги щодо відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних 

правопорушень збитків, шкоди; 
умови поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 

прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
Він демонструє політичну волю на вищих щаблях влади щодо проведення 

реформування не лише антикорупційного законодавства, а й усієї державної 
антикорупційної політики і визначає нову філософію у цій сфері. Йдеться про 
зміщення акценту з каральних на превентивні заходи. Тобто пріоритетом у цій 
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сфері державної політики повинно стати усунення, насамперед, передумов для 
виникнення корупції, при цьому передбачається об’єднати зусилля державних 
та громадських структур із залученням міжнародних організацій задля фор-
мування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як 
суспільно небезпечного явища. 

Закон спрямований на пряму імплементацію міжнародних документів у 
сфері боротьби з корупцією, учасником яких є Україна, про які вже 
згадувалося, а саме: 

Конвенції ООН проти корупції [3] (підписана Україною 11 грудня 2003 
року, ратифікована 18 жовтня 2006 року, набрала чинності для України –  
1 січня 2010 року); 

Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією [6] (підписана Україною  
4 листопада 1999 року, ратифікована 16 березня 2005 року, набрала чинності 
для України – 1 січня 2006 року, у зв’язку з чим Україна стала сороковим чле-
ном Групи держав проти корупції (GRECO)); 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією [4] (підписана 
Україною 27 січня 1999 року, ратифікована 18 жовтня 2006 року, набрала чин-
ності для України – 1 березня 2010 року); 

Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією [5] (підписаний Україною 15 травня 2003 року, ратифікований  
18 жовтня 2006 року, набрав чинності для України – 1 березня 2010 року). 

В першу чергу слід зазначити, що Закон визначає корупцію не лише, як 
проблему чиновників. Закон кваліфікує як корупційні правопорушення і дії 
громадян при наданні або пропозиції надання неправомірної вигоди чиновнику. 

Саме тому визначення корупції містить дві частини. 
Корупція – це 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, 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. 

Таким чином корупційна діяльність може здійснюватися особами уповно-
важеними на виконання функцій держави (повноваження надані особам уповно-
важеним на виконання функцій держави, тобто ті конкретні обов’язки, які вони 
повинні виконувати, а також надані їм права для найбільш повного й ефективного 
виконання своїх обов’язків); дана діяльність пов’язана з протиправним 
використанням наданих зазначеним особам повноважень; спеціальною метою 
даної діяльності є одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг. 

У законодавчому визначенні корупції підкреслено, що обов’язковою метою 
корупційної діяльності є корислива мета, а сама ця діяльність, таким чином, 
обумовлюється корисливими мотивами. Не виключено, що в окремих ситуаціях 
при здійсненні корупційних діянь або інших правопорушень пов’язаних з 
корупцією на перший план можуть виступати інші мотиви, наприклад, бажання 
надати підтримку родичу або знайомому, боягузтво, кар’єризм, бажання 
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помститися, заздрість тощо, але при цьому корисливий мотив також повинен бути 
присутнім у відношенні суб’єкта до чиненого корупційного правопорушення. 

У зв’язку з цим корупцію слід розуміти як умисне, з корисливих мотивів 
чи в інших особистих інтересах третіх осіб, виконання чи невиконання 
службовою особою будь-яких дій із використанням влади чи службового 
становища всупереч інтересам служби.  

Загалом, підходи до розуміння корупції можна звести до таких: 
корупція розуміється як підкуп-продажність державних службовців; 
корупція розглядається як зловживання владою або посадовим 

становищем, здійснене з певних особистих інтересів; 
корупцію розуміють як використання посадових повноважень, статусу 

посади, а також її авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів 
третіх осіб; 

корупція розглядається як елемент (ознака) організованої злочинності. 
Підсумовуючи викладене зазначимо, що корупція характеризується 

низкою ключових ознак [79]: 
діє у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування; 
її суб’єктом може бути особа, передбачена в ст. 4 Закону України “Про 

засади запобігання і протидії корупції” [21]; 
інтерес виступає першопричиною протиправної поведінки учасників 

корупційних відносин, першоджерелом такої поведінки є особисті, групові або 
корпоративні інтереси. Корпоративний інтерес відрізняється від групового 
ширшим колом учасників, їх високим ступенем внутрішнього єднання, що 
свідчить про системоутворюючий характер корупційних відносин. Корпо-
ративний інтерес у корупційних відносинах вказує на вузькогруповий характер 
діяльності учасників, що існує в обмеженому колі осіб; неправомірність або 
неетичність діянь особи та їх спрямованість на задоволення корисливих інтересів 
по суті визначають, які саме діяння відносяться до категорії корупційних; 

спеціальною метою такої діяльності є одержання неправомірної вигоди 
або обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб, що свідчить про 
два важливих моменти суб’єктивної сторони корупційного правопорушення, а 
саме про його умисний характер та відповідну спрямованість. 

протиправність – корупція спрямована проти інтересів служби, держави, 
прав та свобод осіб. Корупційні правопорушення можуть виявлятися в різних 
формах (одержанні хабара, неправомірному втручанні в діяльність інших 
державних органів або посадових осіб, наданні незаконних переваг фізичним 
або юридичним особам під час підготовки і прийняття відповідних рішень 
тощо), але вони завжди пов’язані з неправомірним використанням відпо-
відними особами наданої їм влади або службових повноважень. 

У Законі задекларовано перелік принципів антикорупційної діяльності. 
Він не є вичерпним, але всі принципи у тій чи іншій мірі знаходять втілення у 
конкретних нормах. Певна, на наш погляд, редакційна недосконалість викла-
дення не зменшує цінності окреслення умов протидії корупції. 

До суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення Закон 
відносить не лише осіб, які отримують заробітну плату з державного або 
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місцевого бюджетів, та осіб, які надають державні послуги (приватні нотаріуси, 
аудитори, експерти тощо), а і осіб, які постійно або тимчасово обіймають певні 
посади у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-
правової форми, а також посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб – у разі 
одержання від них чиновниками, або за участю цих чиновників іншими 
особами неправомірної вигоди. 

Слід зазначити, що для різних категорій порушників закону “Про засади 
запобігання та протидії корупції” [21] найбільше притаманні різні види 
корупційних правопорушень. Так, державні службовці 3-4 категорій найбільш 
схильні до незаконного одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 
переваг; зайняття підприємницькою діяльністю чи роботи за сумісництвом; 
надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам під час 
підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень. 

Державні службовці 5-7 категорій найчастіше незаконно сприяли, з 
використанням свого службового становища, фізичним і юридичним особам у 
здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, 
субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг; відмовляли фізичним та юридичним 
особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно 
затримували її, надавали недостовірну чи неповну інформацію; порушували 
вимоги щодо декларування доходів. 

Депутати районних рад більше за все незаконно займались підпри-
ємницькою діяльністю або працювали за сумісництвом, у той час, як депутати 
міських рад найчастіше допускали порушення вимог щодо декларування доходів. 

Для депутатів сільських рад найбільш характерним є таке порушення, як 
неправомірна відмова у наданні передбаченої законом інформації, умисне 
затримання її, надання недостовірної чи неповної інформації. Таке ж право-
порушення, а також незаконне сприяння, з використанням свого службового 
становища, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької 
діяльності – це порушення Закону України “Про засади запобігання та протидії 
корупції” [21], які найчастіше вчиняють міські, селищні та сільські голови. 

Військові посадові особи та працівники органів внутрішніх справ, як і 
державні службовці 3-4 категорій, найбільш схильні до незаконного одержання 
матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, придбання предметів за 
ціною, нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості. 

Значна частина вчених акцентує увагу на те, що корупція є однією із 
ознак організованої злочинності. Ці два явища, певною мірою, взаємно пов’я-
зані між собою, оскільки за допомогою корупції представники організованої 
злочинності створюють захист з боку осіб, наділених владними повноважен-
нями. Окрім особистого захисту, у такий спосіб забезпечується переваги для 
бізнесу та іншої діяльності представників організованої злочинності.  

Особливу увагу слід звернути на роль корупції в організованій злочин-
ності. Сьогодні вже визнано, що однією з головних ознак та особливостей її 
функціонування є наявність корумпованих зв’язків і здійснення цілеспря-
мованих заходів щодо їх придбання [70]. 
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Зокрема злочинні акції які вчиняються організованими злочинними 
групами та їхніми лідерами забезпечуються завдяки: 

використання дружніх зв’язків серед загальних знайомих; 
використання колишніх дружніх зв’язків; 
надання постійної матеріальної допомоги органу влади, управління та 

посадовій особі; 
висування на посади скомпрометованих осіб; 
пошуку корумпованих зв’язків за ідеологічною ознакою (спільною 

працею у партійних, комсомольських та інших організаціях); 
безпосередньої корумпованості посадових осіб. 
Таким чином, існують реальні передумови щодо можливості доповнення 

переліку суб’єктів і відповідних корупційних дій (форм, видів), зокрема, у 
посиланні на те, що корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших 
формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення законо-
давством. Зокрема у дослідженні М.С.Удовик [75, ст. 106-107] визначається, що 
останнім часом з’явилися нові форми отримання хабарів, до яких віднесені: 

безпосередня участь посадових осіб, державних службовців та депутатів 
усіх рівнів і членів їх сімей у комерційній діяльності для одержання особистого 
чи корпоративного прибутку; 

використання посадового становища для “перекачування” державних кош-
тів та матеріальних цінностей в комерційні структури і переведення грошей у 
готівку; 

надання пільг для своєї корпоративної групи (політичної, релігійної, 
національної, кланової та ін.) з “відтягненням” державних ресурсів; 

використання посадового становища для впливу на засоби масової 
інформації з метою здобуття особистої та корпоративної вигоди; 

використання посадовими особами, державними службовцями, депутата-
ми, політичними діячами підставних осіб та родичів у комерційних структурах 
з метою здобуття особистого чи корпоративного прибутку; 

використання посадового становища для маніпулювання інформацією з 
метою одержання особистої та корпоративної вигоди; 

лобіювання прийняття нормативних актів в інтересах певних угрупувань; 
не переслідуване у кримінальному порядку зловживання службовим 

становищем під час приватизації, здачі в оренду, ліцензування, квотування тощо. 
З урахуванням наведеного зазначимо, що в новому Законі містяться 

визначення, що мають суттєве значення для застосування його норм. Наприк-
лад, слід звернути увагу на окреме визначення близьких осіб та членів сімей, з 
огляду на різницю цілей застосування термінів, а також на окреслення дії 
закону з наголосом на сферу поширення обмежень. 

Для вирішення питання, чи є особа посадовою особою, тобто суб’єктом, 
слід виходити із правозастосовної практики, яка визначає, що головним 
критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї орга-
нізаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. 
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Звісно, що до суб’єктів відповідальності долучено і “пасивних” 
корупціонерів – посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб, які беруть 
участь у корупційному правопорушенні. 

Зокрема, такий підхід використовується у Кримінальному кодексі Україні 
[16] при визначені поняття службової особи. У примітці 1 статті 364 Кри-
мінального кодексу службові особи визначаються як особи, які постійно, 
тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представ-
ників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи 
тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повно-
важенням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управ-
ління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 
підприємства, установи, організації, судом або законом.  

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року 
№ 5 “Про судову практику у справах про хабарництво” [62] з метою 
забезпечення однакового і правильного застосування законодавства у справах 
про хабарництво звернуто увагу на те, що представниками влади слід вважати, 
зокрема, працівників державних органів та їх апарату, які наділені правом у 
межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, 
обов’язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх 
відомчої належності чи підлеглості. 

До організаційно-розпорядчих обов’язків слід відносити обов’язки по 
здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділян-
кою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в 
установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції 
виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ 
і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники 
цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, 
які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 

Адміністративно-господарськими обов’язками слід вважати обов’язки по 
управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним май-
ном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпе-
чення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи 
іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінан-
сових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, 
їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та 
контролерів тощо. 

Також Пленум Верховного Суду України наголосив, що особа є 
службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує 
обов’язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним 
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повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов’язки покладені на неї 
правомочним органом або правомочною службовою особою. 

Для цілей Кримінального кодексу [16] до державних та комунальних 
підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких 
відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або 
становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 
вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 

Законодавство також абсолютно чітко визначає ознаки юридичної особи 
публічного права, які полягають в особливостях щодо порядку та суб’єктів її 
створення. Так, відповідно до абзацу третього частини другої статті 81 
Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється 
розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади 
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав 
(особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі 
іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють 
функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або 
державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені 
вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у 
порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 
(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 

Обмеження встановлені Законом для певної категорії осіб, відпові-
дальних за корупційні правопорушення, визначені у розділі ІІ Закону. Це 
обмеження щодо: 

використання службового становища; 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 
одержання дарунків (пожертв); 
роботи близьких осіб; 
осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. 
Ризикованою виглядає норма пункту 2) частини першої статті 7 з огляду 

на особливості “першої обвальної” компанії приватизації в Україні. Наявність 
будь яких акцій дає право на участь у зборах акціонерів, що є вищим органом 
управління акціонерного товариства, і може бути підставою для притягнення до 
відповідальності. Мабуть практика застосування нових норм вже виправила 
ситуацію і перше слово сказали суди. Принаймні, відповідна позиція 
Конституційного суду України вже оприлюднена [64]. 

Як свідчить досвід європейських країн, першим кроком на шляху до 
вчинення корупційних дій є можливість публічного службовця отримувати 
подарунки.  

З метою обмеження такої форми прикриття корупційних проявів, у пункті 
5 статті 8 Конвенції ООН проти корупції [3] наголошено на тому, що кожна 
Держава-учасниця прагне, у належних випадках і згідно з основоположними 
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принципами свого внутрішнього права, запроваджувати заходи й системи, які 
зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам 
декларації в тому числі і про суттєві дарунки, у зв’язку з якими може 
виникнути конфлікт інтересів.  

Саме тому, у низці країн Європи на законодавчому рівні запроваджено 
обов’язкове декларування подарунків особами, що обіймають політичні посади, 
а в деяких країнах – всіма публічними службовцями. Так, в Польщі 
обов’язковість декларування подарунків передбачена для осіб, які обіймають 
політичні посади, а також місцеві виборні посади, в Угорщині – для членів 
Парламенту, у Великобританії, Іспанії та Німеччині – для членів Уряду та осіб, 
які обіймають політичні посади, а в Латвії – всіма публічними службовцями. 
Члени британського парламенту зобов’язані декларувати подарунки, вартість 
яких перевищує 1% від їхньої заробітної плати, члени Парламенту Німеччини – 
якщо вартість подарунка перевищує 5 000 євро, члени французького 
Парламенту – будь-які подарунки незалежно від їхньої вартості.  

Для України питання неправомірності подарунків є вкрай актуальним, 
адже, в багатьох випадках з метою вирішення питань у власних інтересах пода-
рунки передаються публічному службовцю особами: 

які зацікавлені в певних офіційних діях установи, в якій працює 
службовець;  

які ведуть бізнес або розраховують на ведення бізнесу з цією установою;  
які здійснюють певні види діяльності, що регулюються відповідною 

установою;  
на інтереси яких може вплинути виконання чи невиконання службовцем 

своїх посадових обов’язків та інше. 
Як свідчить міжнародний досвід, на практиці розрізнити подарунок та 

хабар між собою досить важко, тому питання отримання та передачі подарунків 
публічними службовцями, з метою запобігання виникненню корупційних 
проявів у їх діяльності, повинно бути обов’язково врегульовано на законо-
давчому рівні.  

Доречним у цьому випадку є використання досвіду Сполучених Штатів 
Америки, де подарунком вважається все, що може бути виражено у грошовому 
еквіваленті, а саме: гроші, товари, різноманітні послуги (наприклад, такі як 
подорожі, проживання в готелі, харчування, оплата навчання тощо). Винятки з 
цього правила чітко визначені на законодавчому рівні. Наприклад, не 
вважаються подарунками прохолоджувальні напої чи кава, вітальні картки або 
аналогічні сувеніри незначної вартості.  

Досить тривалий час точилися гострі дискусії з приводу того, як 
врегулювати зазначене питання на законодавчому рівні: заборонити взагалі 
приймати подарунки, дозволити лише подарунки, вартість яких не перевищує 
певний розмір, зобов’язати передавати в орган державної влади, де працює 
публічний службовець, усі подарунки або лише ті, які за ціною є вищими ніж 
визначена вартісна межа та реєструвати їх отримання тощо.  

Нарешті був обраний компромісний підхід між зазначеними трьома 
шляхами врегулювання питання одержання подарунків особами, уповно-
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важеними на виконання функцій держави, який знайшов своє відображення у 
Законі.  

Так, відповідно до частини першої статті 8 Закону особам, уповно-
важеним на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування 
та деяким прирівняним до них особам, забороняється приймати дарунки 
(пожертви), за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що 
приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння 
іншими посадовими особами та органами, тобто у формі так званого “завуальо-
ваного” хабара. Крім того, категорично забороняється приймати будь який 
дарунок (пожертву) від підлеглої особи.  

Згідно із Законом, публічним службовцям дозволено приймати дарунки, 
які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, 
крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких 
дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, 
встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна 
вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, – 
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.  

Таке обмеження вартості дарунка не поширюється на дарунки, які 
даруються близькими особами.  

Близькими особами Закон визначає подружжя, дітей, батьків, рідних 
братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених, а також інших 
осіб за умови їх постійного проживання разом із суб’єктом відповідальності за 
корупційні правопорушення.  

Отже, в даному випадку, мова йде не тільки про близьких осіб суб’єкта 
відповідальності за корупційні правопорушення, з якими він перебуває у 
офіційному родинному зв’язку, а й про інших членів його сім’ї, за умови, якщо 
вони проживають разом та ведуть спільне господарство, як це передбачено 
частиною другою статті 3 Сімейного кодексу України, відповідно до якої сім’ю 
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки.  

Крім того, дарунками не вважаються загальнодоступні знижки на товари, 
послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.  

Враховуючи вимоги Закону, до особистих подарунків належать 
подарунки, одержані від близьких осіб, давніх друзів та добрих знайомих, які 
дарують подарунки з нагоди, наприклад, дня народження, ювілею, або загально 
визнаного свята (Новий рік, міжнародний жіночий день, день захисника 
вітчизни) за умови, що їх дарунки не впливатимуть на прийняття публічними 
службовцями правомірних рішень або не створюватимуть враження, що це 
може впливати на їхні рішення.  

До дарунків, що дозволятимуться приймати публічними службовцями, 
можуть бути віднесені і ділові дарунки (сувеніри) і прояви гостинності 
(запрошення на каву або вечерю) у скромних масштабах, які широко 
використовуються для налагодження добрих ділових відношень і зміцнення 
робочих стосунків.  
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Однак, умовами прийняття таких подарунків та проявів гостинності є 
знову ж таки, те, що такі подарунки та прояви гостинності не будуть 
постійними, не впливатимуть на прийняття публічними службовцями рішень 
або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення.  

Важливою вимогою Закону є встановлення обов’язку передавати пода-
рунки, одержані як дарунки державі, тобто вручені під час візитів, урочистостей, 
інших офіційних заходів, до того органу державної влади, в якому працює 
публічний службовець в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. А 
тому, вказане питання врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 
16 листопада 2011 р. № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, 
одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній 
громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” [53].  

Таким чином, унормування порядку отримання подарунків є одним із 
найважливіших запобіжних заходів у сфері попередження умов виникнення 
корупційних ризиків діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, оскільки дозволяє врегулювати конф-
лікт інтересів, а саме, суперечності між приватними інтересами публічного служ-
бовця та його службовими обов’язками, наявність яких може вплинути на 
об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи 
невчинення дій в процесі його службової діяльності.  

Розглядаючи положення щодо обмеження щодо роботи близьких осіб 
необхідно звернути увагу, що згідно абзацу другого частини першої статті 1 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” безпосереднє 
підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності 
підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) 
питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дис-
циплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. 

Встановлення обмежень для публічних службовців після припинення 
виконання ними функцій держави є дуже важливим інструментом запобігання 
корупції, оскільки є одним із шляхів врегулювання конфлікту інтересів, тобто 
ситуації, коли виникають реальні або такі, що видаються реальними, проти-
річчя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, 
наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй 
службових повноважень.  

Вимога щодо необхідності встановлення такого обмеження міститься в 
пункті “e” частини другої статті 12 Конвенції ООН проти корупції [3].  

Так, згідно з положенням вказаного пункту кожна держава-учасниця з 
метою запобігання виникненню конфлікту інтересів встановлює обмеження, у 
належних випадках й на обґрунтований строк, стосовно професійної діяльності 
колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після їхнього виходу 
у відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота безпосередньо 
пов’язана з функціями, що такі державні посадові особи виконували в період 
їхнього перебування на посаді або за виконанням яких вони здійснювали 
нагляд. 
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Чому ж міжнародна спільнота не лише розробила саме такий механізм 
запобігання корупції, а ще й запропонувала застосовувати його всьому світу?  

Введення таких обмежень, в першу чергу, має сприяти тому, щоб 
конкретна інформація, отримана під час перебування публічного службовця на 
публічній службі не використовувалась у приватних інтересах.  

Іншим завданням такого обмеження або заборони є забезпечення того, 
щоб при виконанні своїх посадових функцій та повноважень публічний 
службовець не керувався прагненням отримати особисту вигоду, в тому числі, 
розраховуючи або сподіваючись отримати в майбутньому роботу. 

По-третє, це не дозволятиме публічним службовцям використовувати свої 
зв’язки в органах державної влади для отримання незаконних вигод ними 
самими або іншими особами. 

В різних країнах визначено різні категорії публічних службовців, на які 
поширюється дія різних заборон або обмежень, різні види та різна тривалість 
дії заборони або обмеження. 

За інформацією, викладеною у звітах з оцінки та виконання рекомендацій 
GRECO, щонайменше 15 країн-членів зазначили, що вони застосовують різного 
роду заборони щодо працевлаштування колишніх державних службовців, а  
7 країн зазначили, що вони застосовують заборони представництва інтересів 
приватних підприємств. Крім того, 7 країн зазначили, що вони мають систему, 
яка передбачає попереднє ухвалення або обов’язковість повідомлення про 
діяльність публічних службовців після їхнього звільнення з публічної служби. 
Термін дії більшості обмежень – від 1 до 3 років, а в одній країні є обмеження, 
що діють до 5 років. У Сполучених Штатах дія заборони на здійснення пред-
ставницьких функцій може бути продовжена на значно триваліший термін, 
оскільки вона прив’язана до терміну актуальності питання, яке є предметом 
представницьких функцій. 

У пункті 2 мотивувальної частини Рішення [63] від 9 лютого 1999 року  
№ 1-рп (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових 
актів) Конституційний Суд України зазначив, що в регулюванні суспільних 
відносин застосовуються різні способи дії в часі нормативно-правових актів. 
Перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може 
здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом перехідного 
періоду (ультраактивна форма) і шляхом зворотної дії (ретроактивна форма). 

Також Конституційний Суд України зазначив, що за загальновизнаним 
принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної 
дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції 
України [14], за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, 
що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з 
втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або 
інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. 
Конституція України, закріпивши частиною першою статті 58 положення щодо 
неприпустимості зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових 
актів, водночас передбачає їх зворотну дію в часі у випадках, коли вони 



35 

 

пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність особи, що є загально-
визнаним принципом права. 

Стаття 10 Закону встановила обмеження щодо осіб, які звільнилися з 
посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, 
місцевого самоврядування, які діють протягом року з дня припинення відпо-
відної діяльності.  

Разом з тим, відповідно до пункту 1 Розділу VIII Прикінцеві та перехідні 
положення цей Закон набрав чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, 
які набрали чинності з 1 січня 2012 року. 

Відсутність у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону відповідних 
ретроактивних норм, свідчить на нашу думку про те, що встановлені 
обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, 
застосовуються лише до осіб які звільнилися з відповідних посад або 
припинили таку діяльність лише після набрання чинності цим Законом, тобто 
починаючи з 1 липня 2011 року. 

“Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами особи та 
її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність 
або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій 
під час виконання наданих їй службових повноважень”. 

Наведене у Законі визначення конфлікту інтересів можливо вважати не 
зовсім вдалим, особливо з урахуванням його незначної різниці у слово-
сполученні “наявність яких”, що викладене у примітці 2 до статті 172-7 
Кодексу України про адміністративні правопорушення [15], однак практика 
застосування норм щодо врегулювання конфлікту інтересів та подальший 
розвиток законодавства в частині відповідних механізмів, на наш погляд, мають 
нівелювати ці вади. Саме тому у частині четвертій статті 14 міститься 
рекомендації щодо потреби визначення порядку та шляхів врегулювання 
конфлікту інтересів у законодавстві про повноваження органів влади. 

Вважається, що дії суб’єктів відповідальності за Законом щодо запо-
бігання виникненню конфлікту інтересів мають безпосереднє відношення до 
кодексу поведінки. Зараз компетенцію визначення кодексу поведінки віднесено 
до відповідальності Національного агентства України з питань державної 
служби і існує спокуса визначення його підзаконними, а завше відомчими, 
актами. У такому випадку практика правозастосування може бути парадок-
сальною. Судові органи в наслідок відсутності законодавчого окреслення відпо-
відальності за допущення, не інформування, не врегулювання конфлікту інте-
ресів можуть блокувати правозастосування. 

Заборона на безоплатне отримання послуг і майна гідна окремої уваги, 
оскільки зовсім коротка норма, що залишилася в остаточній редакції закону, 
далеко не однозначна. 

Відповідно до пункту 15 статті 2 Бюджетного кодексу України [17] 
кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як гранти, 
дарунки та благодійні внески є власними надходженнями бюджетних установ. 
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Частиною четвертою статті 13 та частиною дев’ятою статті 51 цього 
Кодексу встановлено, що власні надходження бюджетних установ отримуються 
додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального 
фонду бюджету. 

Благодійні внески, гранти та дарунки відносяться до складу підгрупи 1 
другої групи власних надходжень та використовуються на організацію основної 
діяльності бюджетних установ. 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 
відносяться до складу підгрупи 2 другої групи власних надходжень та 
використовуються на виконання відповідних цільових заходів. 

При цьому, у разі, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ 
перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет 
України (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів 
передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на пога-
шення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, 
комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів 
спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок 
відповідних надходжень, і 50 відсотків коштів – на заходи, необхідні для 
виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду 
бюджету за відповідною бюджетною програмою. 

У такому разі розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл 
обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для 
проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету. 

Загальні засади благодійництва визначає Закон України “Про 
благодійництво та благодійні організації” [35]. 

Відповідно до абзацу другого статті 1 та частини другої статті 4 цього 
Закону благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та 
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної 
та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є 
меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність. 

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються 
благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.  

Водночас, відповідно до підпункту 170.7.7. пункту 170.7. статті 170 (та 
абзаців третього та сьомого підпункту 197.1.15. пункту 197.1. статті 197 
Податкового кодексу України [18] забороняється надавати благодійну 
допомогу органам державної влади та органам місцевого самоврядування або 
створеним ними неприбутковим організаціям або за їх дорученням – третім 
особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою або 
наступною умовою видачі платнику податку будь-якого дозволу, ліцензії, 
узгодження, надання державної послуги чи прийняття іншого рішення на його 
користь або прискорення такої видачі, надання, прийняття (спрощення 
процедури). 
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Дії посадових (службових) осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з висування таких умов вважаються діями з 
вимагання коштів або майна у розмірі благодійної чи спонсорської допомоги. 

На товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благо-
дійників за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України “Про 
благодійництво та благодійні організації” [35], поширюються правила маркування. 

Контроль за виконанням правил маркування здійснюють місцеві органи 
виконавчої влади та органи державної податкової служби. 

Також зазначаємо, що механізм розподілу товарів, отриманих як благо-
дійна допомога юридичними особами – її набувачами, та контролю за цільовим 
розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних 
робіт визначає Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, 
та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих 
послуг або виконаних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 року № 1295. 

Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 
виховання для потреб їх фінансування затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222. 

При цьому зазначаємо, що головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема 
державної фінансової та бюджетної політики є Міністерство фінансів України 
(пункт 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом 
Президента України від 8 квітня 2011 року № 446). 

Частиною першою статті 24 Закону України “Про міліцію” [24] уста-
новлено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійс-
нюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які 
надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і 
громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Частиною першою статті 35 Закону України “Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” [36] 
установлено, що фінансування заходів щодо попередження, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, республіканського 
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і госпо-
дарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, 
благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законо-
давством джерел. 

Видами відповідальності за корупційні правопорушення є кримінальна, 
адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність, що 
встановлено частиною першою статті 21 Закону. 
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Суттєвою новелою є те, що відомості про осіб, яких притягнуто до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з 
дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до 
цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення 
заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, відповідно до вимог другої частини згаданої статті. 

Процедури відсторонення від виконання повноважень на посаді у 
комплексі з особливостями звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення визначені статтею 22. 

Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення встанов-
люються відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопору-
шення [15]. Слід враховувати, що на відміну від адміністративного правопору-
шення, корупційне правопорушення відповідно до визначення у статті 1 Закону є 
лише умисним діянням. Тому, основною умовою притягнення до відповідальності 
повинно бути доведення наявності умислу в діях або бездіяльності.  

Кримінальну відповідальність встановлено Кримінальним кодексом 
України [16] і зокрема розділом XVII, що озаглавлений як “Злочини у сфері 
службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг”. Сфера окреслена з одного боку досить вузько, а з другого – саме поняття 
публічної послуги не має чіткого усталеного визначення, тому суб’єкти злочинів 
відповідних статей Кримінального кодексу потребують уточнення. 

Так для цілей статей щодо зловживання владою або службовим стано-
вищем, перевищення влади або службових повноважень, одержання хабара та 
незаконного збагачення службовими особами є особи, які постійно, тимчасово 
чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 
місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи кому-
нальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з вико-
нанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, 
або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 
наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого само-
врядування, центральним органом державного управління із спеціальним стату-
сом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом. При чому до державних та комунальних 
підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відпо-
відно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить 
величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішаль-
ного впливу на господарську діяльність такого підприємства. 

Додатково службовими особами визначаються посадові особи іноземних 
держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому 
органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного 
органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, 
уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних 
державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних 
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організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, 
уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парла-
ментських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи 
міжнародних судів. 

Слід звернути увагу на те, що перелік суб’єктів злочину щодо одержання 
хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає 
особливо відповідальне становище звужено у порівняні із згаданим вище колом 
службових осіб шляхом введення визначення “службові особи, які займають 
відповідальне становище” – особи , посади яких згідно зі статтею 25 Закону 
України “Про державну службу” [22] віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та 
шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники 
керівників органів державної влади та управління, органів місцевого 
самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.  

Окрім цього, службовими особами, які займають особливо відповідальне 
становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України “Про 
державну службу”, та особи, посади яких згідно зі статтею 25 цього ж Закону 
віднесені до першої та другої категорій. 

Суб’єктами злочинів щодо зловживання впливом визначено суб’єктів 
відповідальності за корупційні правопорушення, відповідно до статті 4 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції” за винятком посадових 
осіб юридичних осіб та фізичних осіб – у разі одержання від них особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
та прирівняними до них особами, або за їх участю іншими особами 
неправомірної вигоди. 

На додаток до відповідальності за корупцію, окремий розділ закону 
присвячено механізмам усунення наслідків корупційних правопорушень 
шляхом відшкодування збитків (шкоди), скасування або визнання незаконними 
“корупційних” нормативно-правових актів та нікчемними – таких же 
правочинів, а також за рахунок відновлення прав і законних інтересів та 
вилучення незаконно одержаного майна. 

Окремої уваги, на наш погляд, гідна стаття 24 розділу V Закону [21], 
оскільки може стати дієвим інструментом усунення наслідків корупції, але 
лише за умови наявності політичної волі уповноважених органів і осіб та 
неспотворення судовою практикою. За цією нормою нормативно-правові акти, 
рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, 
можуть бути скасовані або визнані незаконними в судовому порядку за заявою 
заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, 
прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування. 

 
5. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
 
Поміж суб’єктів антикорупційної діяльності, які здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії корупції відповідно до статті 5 Закону [21] 
можливо виділити дві окремі групи. Це, так звані, спеціально уповноважені 
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суб’єкти, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо 
виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень: 

органи прокуратури [31]; 
спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України [24]; 
спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки України [23]; 
підрозділи податкової міліції [27]; 
підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України [26]; 
підрозділи внутрішньої безпеки митних органів. 
Слід звернути увагу на те, що підрозділи внутрішньої безпеки міліції 

позбавлені повноважень складання протоколів про адміністративні правопору-
шення, що є логічним з огляду на малу ефективність цих органів із-за прева-
лювання “псевдокорпоративних” інтересів.  

Може законодавцю не слід було би зупинятися лише на такому 
виключенні і практика застосування антикорупційних норм підтвердить або 
спростує підстави для перебування у зоні ризику наприклад Військової служби 
правопорядку [26]. 

У той же час, позбавлення повноважень щодо складання протоколів 
підрозділів МВС України з боротьби з економічними злочинами вважається 
передчасним. Наявну інформацію про корупційні правопорушення ці підроз-
діли не спішать передавати колегам з підрозділів по боротьбі з організованою 
злочинністю, а намагаються знайти нагоду для реалізації через інших 
спеціально уповноважених суб’єктів. Очевидно, що саме посилення антикоруп-
ційної роботи у правоохоронних органах та практика правозастосування має 
виправити ці вади діючого законодавства. 

Внесення до складу уповноважених суб’єктів, які безпосередньо 
здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та 
розслідування корупційних правопорушень, підрозділів внутрішньої безпеки 
митних органів [37] теж має довести свою доцільність практикою їх роботи 
після завершення організаційних заходів з об’єднання митників з податківцями. 

Координацію діяльності згаданих правоохоронних органів з питань протидії 
корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, 
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори [31]. 

Іншою групою уповноважених суб’єктів, що опікуються переважно 
запобіганням та виявленням корупції є: 

уповноважені підрозділи органів державної влади; 
місцеві органи виконавчої влади та самоврядування [30, 33]; 
підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та 

форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об’єднання 
громадян за їх згодою. 

Функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної 
політики, що координує реалізацію визначеної Президентом України 
антикорупційної стратегії відповідно до положень частини четвертою цієї 
статті, станом на цей час фактично виконує Міністерство юстиції України. Але 
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реалізація наведеної у додатку Національної антикорупційної стратегії на 2011-
2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року 
№ 1001 [49], уявляється занадто обтяжливою для міністерства і ймовірним є 
створення окремого органу із спеціальним статусом, хоча функції ведення 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 
скоріше залишиться таки за Мін’юстом.  

Окремо слід звернути увагу на частину сьому статті 5 щодо зобов’язання 
посадових осіб органів державної влади, посадових осіб місцевого самовряду-
вання, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення коруп-
ційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого 
правопорушення ужити у межах своїх повноважень заходів щодо припинення 
правопорушення. У цьому сенсі суб’єкти антикорупційної діяльності можуть 
перетворитися на суб’єктів відповідальності на підставі статті 172-9 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення [15], що передбачає штраф у 
розмірі від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян у разі невжиття передбачених законом заходів. 

Спеціальна перевірка та фінансовий контроль, передбачені Законом 
це, з одного боку, ще два заходи, які мають на меті запобігти виникненню 
корупції, а з другого – два механізми предметної інституалізації положень 
Національної антикорупційної стратегії. Мова йде про статті 11 та 12, які 
вступили в силу з 1 січня 2012 року. 

Зокрема, статтею 11 запроваджується спеціальна перевірка осіб, які пре-
тендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або міс-
цевого самоврядування, та встановлюються загальні правові засади проведення 
такої перевірки. У статті 12 Закону [21] встановлено правила фінансового контро-
лю за доходами та витратами публічних службовців, а також до Закону додається 
нова форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за відповідний рік. Забезпечення своєчасного виконання зазначених 
положень Закону також потребує здійснення низки організаційних заходів.  

Зокрема, відповідно до Закону [21] Кабінетом Міністрів України затвер-
джено порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та 
відомостей про відкриття валютного рахунку в установах банку-нерезидента 
особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування [55].  

Певні розбіжності впроваджених новел щодо декларування з 
положеннями статті 13 Закону України “Про державну службу” [22] були 
врегульовані внесенням змін до нього та ще деяких актів законодавства [39]. 

Подальша інституалізація норм фінансового контролю та спецперевірки 
сконцентрована навколо основних правил передбачених статтею 11 Закону та 
Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 
25 січня 2012 року № 33 [50]. 
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Проблемні питання щодо своєчасності проведення вказаної перевірки 
пов’язані з організаційними недоліками її здійснення, що мають місце в окре-
мих державних структурах. 

Разом з тим окремі проблеми виникають і при опрацюванні результатів 
спеціальної перевірки. Зокрема, зустрічаються випадки різного розуміння тер-
міна “неправдиві відомості”, подання яких згідно із частиною третьою статті 11 
Закону [21] є перешкодою для прийняття на роботу (службу). Особливо це є 
актуальним з огляду на поширені випадки виявлення фактів подання таких 
відомостей (як правило, внаслідок помилки) у деклараціях про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру претендентів на зайняття посади. 

Стосовно цього слід зауважити, що при визначенні неправдивості поданої 
інформації необхідно виходити із свідомого приховування чи перекручування 
тієї чи іншої інформації. 

Тому в разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 
подання кандидатом на зайняття посади у вказаній декларації неправдивої 
інформації, насамперед, має враховуватися характер виявлених розбіжностей. 
При цьому незначні описки чи технічні помилки в декларації не варто 
розцінювати як недостовірні відомості. 

Наприклад, достатньою для відмови у прийнятті на службу підставою 
можна розглядати виявлення суттєвих розбіжностей між поданими кандидатом 
відомостями в декларації та фактичними його доходами або ж наявність даних, 
які б підтверджували їх умисне приховування. 

Водночас слід зазначити, що відповідно до абзацу другого пункту 15 
згаданого Порядку кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має 
право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі 
незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у 
письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу. Пунктом 16 
Порядку також передбачено, що органи (підрозділи), які проводили спеціальну 
перевірку, у разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів 
спеціальної перевірки надають йому письмову відповідь протягом десяти днів з 
дати надходження зауважень.  

Таким чином, у разі виявлення за результатами спеціальної перевірки в 
деклараціях розбіжностей між відомостями про доходи, зазначеними кандидатом, 
та відомостями, наявними в органах державної податкової служби, кандидат має 
право звернутися до відповідного органу державної податкової служби з пояс-
ненням причин виникнення такої розбіжності та/або з доданням копій наявних у 
кандидата документів, які підтверджують відомості, зазначені ним у декларації. 

Однак викладене бачення не спростовує потреби в удосконаленні 
положень Закону в частині регулювання проведення спеціальної перевірки з 
метою більш чіткого визначення порядку опрацювання її результатів. 

Варто зауважити, що низка пов’язаних із проведенням спеціальної 
перевірки проблем на сьогодні вже усунута Указом Президента від 18 травня 
2012 року № 333 “Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 
2012 року № 33” [51]. Зокрема, цим актом скасовано необхідність проведення 
спеціальної перевірки у випадку призначення особи в порядку переведення на 
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роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу 
місцевого самоврядування до іншого, а також призначення в порядку 
переведення особи, яка працювала в органі державної влади (державному 
органі), що припиняється, на роботу до іншого органу державної влади 
(державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу 
державної влади (державного органу), що припиняється. Таким чином 
фактично усунуто будь-які неоднозначності в питанні застосування раніше 
встановленого згаданим Порядком правила про те, що спеціальна перевірка не 
проводиться у випадку переведення кандидата на іншу посаду в межах одного і 
того ж органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (в тому 
числі, наприклад, й при переведенні особи з одного територіального органу до 
іншого в рамках системи того ж органу державної влади). 

Прозорість, як окрема норма закону, визначає обов’язковість антикоруп-
ційної експертизи окремих нормативно-правових актів та слугує потребі 
врахування її результатів під час прийняття рішень, а також може розглядатися 
як механізм інституалізації права і обов’язку громадянського суспільства щодо 
участі у антикорупційній діяльності. 

Україна не єдина держава серед країн Східної Європи, яка запровадила 
антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів. Наприклад 
Російська Федерація, антикорупційну експертизу своїх нормативно-правових 
актів та проектів нормативно-правових актів запровадив у 2009 році Феде-
ральним законом “Про антикорупційну експертизу нормативно-правових актів 
та проектів нормативно-правових актів”. Положеннями зазначеного Федераль-
ного закону встановлено правові й організаційні засади проведення анти-
корупційної експертизи та визначено органи, на які покладено завдання 
проведення такої експертизи. 

У Республіці Вірменія вимога щодо проведення антикорупційної 
експертизи була започаткована з 2009 року у зв’язку з постановою Уряду 
Республіки Вірменія від 22 жовтня 2009 року № 1205-Н “Про оцінку регулю-
ючого впливу антикорупційних нормативно-правових актів”. Антикорупційну 
експертизу в Республіці Вірменія здійснює спеціальний орган Міністерства 
юстиції – Агентство експертизи правових актів.  

Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 
актів в Республіці Молдова на законодавчому рівні визначено в 2008 році 
Законом Республіки Молдова “Про запобігання корупції і боротьбу з нею”. 

Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2010 року  
№ 1085/5 “Питання проведення експертизи на наявність корупціогенних норм” 
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів є невід’ємною 
частиною правової експертизи і відображається окремим пунктом у висновку 
Міністерства юстиції за результатами опрацювання відповідного проекту акта.  

Антикорупційна експертиза здійснюється фахівцями Міністерства юсти-
ції відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів (далі – Методологія), яку Міністерство юстиції 
України затвердило своїм наказом від 20 травня 2010 року № 1380/5 [59], з 
метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть 
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сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. 

Відповідно до положень зазначеної Методології антикорупційною 
експертизою проектів нормативно-правових актів є діяльність із виявлення в 
проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень (корупціогенні фактори), та 
розробки рекомендацій з їх усунення. 

Також Методологія визначає перелік корупціогенних факторів, що 
можуть зумовити виникнення корупції під час виконання, реалізації або засто-
сування певного нормативно-правового акта, а також містить способи 
виявлення корупціогенних факторів та шляхи їх усунення з проекту 
нормативно-правового акта. 

Під поняттям “корупціогенний фактор” відповідно до положень 
Методології слід розуміти здатність нормативно-правової конструкції (окре-
мого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взаємодії з 
іншими нормами створювати ризик вчинення корупційних правопорушень. 

До корупціогенних факторів Методологія відносить: 
нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; 
відсутність або нечіткість адміністративних процедур; 
відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур. 
До кожного зазначеного корупціогенного фактора у Методології визна-

чено поняття такого фактора, критерії та способи його оцінки та можливі 
способи його усунення. 

За результатами узагальненої практики щодо проведення експертизи 
проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних факторів за 
2011 рік Міністерство юстиції виявило корупціогенні фактори у кожному 
сьомому акті. Так, у 2011 році на правову експертизу до Міністерства юстиції 
надійшло 1575 проектів нормативно-правових актів і у 216 з них були виявлені 
норми, які містили корупційні ризики.  

Більшість таких норм були виявлені у проектах актів у сфері земельного, 
цивільного та фінансового законодавства. При цьому менше таких норм 
виявляли у проектах законів, а найбільше – у проектах підзаконних норма-
тивно-правових актів.  

Під час антикорупційної експертизи у проектах нормативно-правових 
актів найбільше було виявлено недоліків техніко-юридичного характеру, які 
також сприяють вчиненню корупційних правопорушень. 

Досить часто проекти містили 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. 
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На другому місці за кількістю виявлених корупціогенних факторів є 
відсутність у проектах нормативно-правових актів, якими регулюється реалі-
зація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків фізичними та 
юридичними особами, адміністративних процедур або наявність у проекті 
нормативно-правового акта нечіткостей встановленої адміністративної 
процедури, що здатні створити умови для здійснення корупційних дій або 
виникнення корупційних відносин. 

Крім того, досвід проведеної антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів довів, що нагальною є потреба у запровадженні 
антикорупційної експертизи і чинних актів, адже в багатьох випадках причи-
ною наявності корупціогенних факторів в проектах нормативно-правових актів 
є наявність таких корупціогенних факторів в чинних актах, на виконання яких 
розробляється цей проект.  

У зв’язку з цим Міністерство юстиції розробляє проект Закону України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
засад запобігання і протидії корупції”, який спрямований серед іншого і на 
встановлення процедури проведення антикорупційної експертизи чинного 
законодавства. 

Право ж громадськості на проведення (замовлення) антикорупційної 
експертизи додатково закріплено у статті 18 розділу ІІІ закону [21] в межах 
визначення механізмів її участі в антикорупційних заходах. Обов’язковість 
врахування такої експертизи, на відміну від офіційної, не визначено і повинно 
бути врегульовано. У всякому разі, права громадськості щодо доступу до 
інформації та обов’язковості громадських слухань, на наш погляд, перед-
бачають таке врегулювання. Взагалі, права громадськості у сфері запобігання 
та боротьба з корупцією, на наш погляд, достатньо широкі, а їх реалізація 
потребує відповідного розвитку громадянського суспільства.  

Принцип прозорості також знайшов свою реалізацію як у окремій 
спеціалізованій нормі статті 16, так і в цілому щойно згаданому розділі ІІІ 
присвяченому участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії 
корупції і зокрема у статті 19 щодо інформування громадськості про анти-
корупційні заходи. Інституалізація цих механізмів забезпечена Порядком 
підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.10.2011 р. № 1094 [52]. 

Заходом з інституалізації принципу прозорості опосередковано можливо 
вважати затвердження наказом Мін’юсту від 11 січня 2012 року № 39/5 
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення [58]. 

Необхідність запровадження Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення, як уже згадувалося викликана обов’язком 
України щодо остаточного виконання рекомендацій GRECO. Рекомендації були 
надані за результатами 1-го та 2-го спільних раундів оцінювання стосовно 
необхідності покращення процедури зведення, аналізу та поширення комплекс-
ної статистики щодо справ про корупцію, що розглядаються усіма право-
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охоронними органами, так само як і інформації про результати таких справ, а 
також запровадження статистики застосування дисциплінарних заходів та 
стягнень до службовців у сфері публічного управління. 

Головною метою створення і функціонування такого Реєстру є 
забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 
Прикладною метою запровадження Реєстру є забезпечення проведення спе-
ціальних перевірок відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  

Аналіз відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та 
результатів розгляду таких справ у суді дозволить визначити посади публічної 
служби, пов’язані з найбільшими корупційними ризиками. Це дозволить вжити 
відповідних заходів задля зниження або виключення можливості виникнення 
корупційних проявів, дозволить покращити відбір кандидатів на публічну службу 
та стане справжнім інструментом запобігання корупційним правопорушенням. 
Водночас наявність Реєстру, в якому зберігаються відомості про осіб, що вчинили 
корупційні правопорушення, є виховним, стримуючим фактором, який дозволить 
підвищити доброчесність поведінки публічних службовців. 

Відповідно до пункту 2.2 Положення підставою для внесення відомостей 
про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 
правопорушення, є електронні копії рішень суду, які набрали законної сили – 
щодо осіб, притягнутих до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової 
відповідальності. Для осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за 
вчинення корупційного правопорушення такою підставою є завірена в 
установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття 
дисциплінарного стягнення. 

Питання дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення 
визначені Законом України “Про державну службу”, який набирає чинності з 1 
січня 2014 року [28]. У зв’язку з цим, до Реєстру вноситимуться відомості про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопору-
шення лише після набрання чинності цим Законом. 

Відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення 
корупційного правопорушення, вносяться до Реєстру Міністерством юстиції 
через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про 
правосуддя, а відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відпо-
відальності за корупційне правопорушення – Головним управлінням юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними 
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.  

При цьому, відомості з Реєстру у формі витягу надаються безоплатно 
територіальними органами Міністерства юстиції.  

При проведенні спеціальної перевірки орган державної влади чи орган 
місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одер-
жання згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки надсилає до 
відповідного територіального органу Міністерства юстиції (за місцем майбут-
ньої роботи кандидата) такі документи:  
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1) запит на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка 
претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування (форма, затверджена наказом Міністерства юстиції 
від 11 січня 2012 року № 39/5); 

2) копія письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки; 
3) копія автобіографії; 
4) копія паспорта.  
Витяг з Реєстру надається протягом семи робочих днів на бланках 

відповідного територіального органу Міністерства юстиції в одному примір-
нику, скріплений підписом керівника цього органу. 

Захист осіб, які надають допомогу у боротьбі з корупцією є 
продовженням інституційного забезпечення реалізації прав громадян щодо 
протидії корупції 

Цілком логічна і очікувана норма щодо державного захисту осіб, які 
надають допомогу у боротьбі з корупцією, знайшла відображення у Законі. 
Вона базується на фактичному наданні таким особам статусу осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві. 

Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, 
організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від проти-
правних посягань на життя, здоров’я, житло та інше майно осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб відповідно 
до Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві”. 

Однак реалізація цих норм потребувала внесення відповідних змін до 
кримінально-процесуального законодавства, про які вже згадувалося [39]. 

Контроль і нагляд у сфері запобігання і протидії корупції, здійснюють: 
Верховна Рада України – парламентський контроль у сфері запобігання і 

протидії корупції в межах, визначених Конституцією України. 
Інші органи державної влади – контроль у сфері запобігання та протидії 

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

Надзвичайно симптоматичним є підтвердження антикорупційних ініціа-
тив державної політики у вигляді широких прав громадськості щодо контролю 
діяльності із запобігання і протидії корупції, закріплених положеннями частини 
третьої статті 15, пунктів 2), 4) та 8) частини першої статті 18, а також частини 
першої статті 19 Закону [21]. 

Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції 
здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 
прокурорами. 

Додаткові заходи з інституалізації Національної антикорупційної 
стратегії на даному етапі, як з точки зору формування інститутів (суб’єктів), так 
і в частині функціональної інституалізації (оформлення інструментів, 
механізмів, тощо) безпосередньо пов’язані з вирішенням проблем 
імплементації положень нового антикорупційного законодавства. 
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Проблемним питанням застосування Закону є наприклад один із винятків 
із правила про заборону спільної роботи близьких осіб в умовах безпосеред-
нього підпорядкування, які працюють у галузі освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я, фізичної культури та спорту. Відсутність чіткого визначення кола таких 
осіб зумовлює чимало проблем на практиці, оскільки постає питання щодо 
віднесення до таких осіб лише працівників державних або комунальних установ у 
відповідних сферах або і посадових осіб органів державної влади та місцевого 
самоврядування, на яких покладено управлінські повноваження у цих сферах. 

За результатами аналізу змісту стенограми 26-го пленарного засідання 
Верховної Ради України 7 квітня 2011 року – дня прийняття Закону, можливо 
дійти висновку, що метою встановлення такого винятку було уникнення над-
мірних адміністративних обтяжень для працівників установ відповідних галу-
зей. Принаймні при обговоренні питання щодо виокремлення представників 
згаданих сфер мова йшла про вчителів, лікарів, а не про представників органів 
управління. Наведене підтверджує необхідність конкретизації у законодавстві 
формулювання згаданого винятку. 

Певна проблематика пов’язана також з оприлюдненням відомостей, зазна-
чених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру. Зокрема частина друга статті 12 Закону [21] встановлює обов’язковість 
для певного кола осіб оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях 
протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих 
виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Проте на сьогодні не у всіх державних органах чи органах місце-
вого самоврядування наявні офіційні друковані видання. Крім цього, законо-
давство не визначає джерел фінансування оприлюднення згаданих відомостей. 

Таким чином, правове регулювання питання щодо оприлюднення 
відомостей, зазначених у деклараціях, також потребує удосконалення шляхом 
внесення відповідних змін до Закону. Наприклад, одним із шляхів вирішення 
описаної проблеми може стати встановлення можливості оприлюднення таких 
відомостей на офіційному веб-сайті відповідного органу. Така зміна вже 
запропонована в рамках проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про 
інформацію” (у новій редакції) та Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” (реєстр. № 10455) [40], внесеного Урядом на розгляд Верховної 
Ради України 11 травня 2012 року. 

Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2011- 
2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листо-
пада 2011 року № 1240 [54], стала зрештою інтегральним документом, який 
вміщує заходи з інституалізації Національної антикорупційної стратегії.  

За структурою вона відповідає Національній антикорупційній стратегії та 
містить перелік заходів, обсяги і джерела фінансування, очікувані результати, 
індикатори, строки, відповідальних виконавців, а також партнерів із реалізації 
заходів. 

Передбачається, що реалізація визначених Державною програмою 
завдань дозволить: 
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продовжити реформування антикорупційного законодавства відповідно 
до міжнародних стандартів;  

створити умови для ефективного застосування антикорупційного законо-
давства органами державної влади та органами місцевого самоврядування;  

створити ефективну систему протидії корупції в усіх сферах діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;  

забезпечити відкритість та поінформованість громадськості про 
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

сформувати у суспільстві нетерпиме, негативне ставлення до корупції як 
суспільно-небезпечного явища;  

посилити взаємодію об’єднань громадян з органами державної влади і 
органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації 
державної антикорупційної політики, забезпечити підтримку громадянським 
суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.  

В цілому завдання Державної програми можна поділити на три умовні 
групи: 

заходи, спрямовані на запобігання умовам для виникнення корупції, 
заходи, що передбачають реформування системи органів, на які покла-

дено функції щодо протидії корупції, та реформування законодавства щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення,  

заходи щодо залучення до процесу запобігання і протидії корупції 
громадянського суспільства, зокрема представників засобів масової інформації, 
неурядових громадських організацій, навчальних та науково-дослідних 
закладів, співробітництво України на міжнародному рівні в сфері антикоруп-
ційної політики.  

Соціологічні та наукові дослідження, присвячені вивченню питань 
поширення корупції в Україні та причин її виникнення, що проводилися в 
останні роки і результати яких покладено в основу Державної програми, чітко 
вказують на те, що сфера надання адміністративних послуг залишається 
найбільш насиченою корупціогенними ризиками.  

Зважаючи на це, один з основних акцентів Державна програма робить на 
заходах щодо реформування системи державного управління та адміні-
стративних процедур. У першу чергу, це розробка і прийняття нормативно-
правових актів, ключову позицію в списку яких займає Адміністративно-
процедурний кодекс. 

За результатами функціональних оглядів органів державної влади 
готуються пропозиції щодо змін до законодавства з метою усунення поєднання 
в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних 
послуг. Готуються зміни до нормативно-правових актів з метою остаточного 
припинення практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні 
послуги. Відмова від територіального монополізму під час надання 
адміністративних послуг – ще одна важлива умова подолання корупційних про-
явів у відносинах державних структур та громадян.  

Квінтесенцією цього стало ухвалення Верховною Радою у вересні 2012 
року Закону України “Про адміністративні послуги” [38], а Кабінетом Міністрів 
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України вже у 2013 році Примірного положення про центр надання 
адміністративних послуг [56], де громадяни можуть в одному приміщенні 
отримати послуги різних адміністративних органів, а також державних адміні-
страторів та реєстраторів.  

Такі центри спрощують процедуру надання адміністративних послуг, 
зокрема видачу дозвільних документів та державну реєстрацію суб’єктів 
господарювання, скорочує терміни їх надання, унеможливлює будь-які 
корупційні дії з боку посадових осіб. Разом з цим передбачено запровадження 
консультативних кабінетів та створення єдиного call-центру щодо надання 
адміністративних послуг. 

Планується розширити сферу застосування європейського принципу 
“мовчазної згоди”, згідно з яким підприємець отримує право на ведення 
господарської діяльності, якщо відповідні документи подані в повному обсязі і 
в установленому порядку, навіть якщо чиновник із якихось причин затягує 
видачу дозвільних документів. 

Такі заходи разом із запровадженням системи “єдиного вікна” на 
загальнодержавному і місцевому рівнях, запровадженням Єдиного державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно дозволять суттєво зменшити 
адміністративний тиск на підприємців та запобігатимуть тінізації економіки, 
що є одним з ключових напрямів Національної антикорупційної стратегії.  

Окрім того, опрацьовуються пропозиції щодо спрощення процедури 
реєстрації та припинення юридичних осіб, скасування реєстраційного збору за 
проведення державної реєстрації юридичної особи, зменшення кількості 
перевірок суб’єктів господарювання з боку податкових та інших контролюючих 
державних органів. 

В питаннях удосконалення системи використання державного майна та 
бюджетних коштів увагу виконавчої та законодавчої влади зосереджено на 
створенні Єдиного реєстру об’єктів державної власності та удосконаленні 
законодавства щодо процедур державних закупівель і впровадженні системи їх 
зовнішнього аудиту. 

Пріоритетним напрямом в системі превентивних заходів у цій сфері 
залишається забезпечення доброчесності на державній службі та службі в 
органах місцевого самоврядування.  

По-перше, це системне вдосконалення державної служби, служби в 
органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного 
добору кандидатів (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, 
проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування. 

По-друге, визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів в їхній діяльності, 
що мають базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних 
службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові 
стандарти в цій сфері. 

Значну увагу передбачається приділити і координації та контролю за 
діяльністю спеціально уповноважених у сфері протидії корупції органів, відтак 
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разом з вирішенням таких питань, як запровадження спеціалізації прокурорів та 
слідчих щодо розслідування справ про злочини у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Окремим завданням має стати удосконалення інституту відповідальності 
за корупційні правопорушення, що передбачено Законом України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” [39]. 

Передбачено внесення змін до законодавства з метою впровадження 
процедур отримання компенсації (відшкодування) від держави чи від керівних 
органів недержавних установ у зв’язку із завданням шкоди корупційними 
діяннями осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування та очікується прийняття принципового рішення щодо встанов-
лення відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень.  

Останнє питання є одним з ключових в процесі виконання рекомендацій 
Групи держав проти корупції (GRECO), оцінка якої є одним з суттєвих 
показників, що впливають на імідж України на міжнародній арені.  

Необхідно відзначити важливу роль, яка відводиться у цьому процесі 
громадянському суспільству. Адже Державною програмою передбачена низка 
заходів, спрямованих на просвітницьку, освітню діяльність як для осіб, що 
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, так і 
представників приватного сектору та звичайних громадян, на активну участь 
представників громадських неурядових організацій. Зазначений напрям виділено 
в окремий розділ “Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і 
протидії”.  

Залишається актуальним прийняття Закону України “Про внесення змін 
до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення” [41], 
метою якого є створення на законодавчому рівні належних правових механізмів 
реалізації громадянами як безпосередньо, так і через інститути громадянського 
суспільства своїх конституційних прав на участь в управлінні державними 
справами, вирішенні питань місцевого значення.  

Окремим пунктом Державної програми передбачено за участю гро-
мадських (неурядових) організацій підготувати зміни до законодавства, які б 
дозволили запровадити системи моніторингу впливу антикорупційного законо-
давства на стан справ з корупцією в державі.  

Заплановані заходи спрямовані на формування антикорупційної 
правосвідомості громадян, які планується реалізовувати на постійній основі,. 
Це і здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань 
різних верств населення про особисту участь громадян у запобіганні та 
викритті фактів корупційних діянь, і запровадження у загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах освітніх програм, 
тематичних занять з питань протидії корупції, і забезпечення проведення 
соціологічних досліджень у сфері запобігання та протидії корупції із 
залученням громадських організацій тощо.  
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6. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Для зручності користування та з метою забезпечення контролю засвоєння 

вище викладеного матеріалу, як в режимі самоконтролю так і для використання 
у складі загальних тестових завдань до відповідного модуля професійних 
програм підвищення кваліфікації наведено відповідні переліки питань та 
правильних відповідей. 

Тестові завдання 
1. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” 

визначає: 
а) засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах 

суспільних відносин; 
б) засади відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних 

правопорушень збитків, шкоди; 
в) порядок поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави; 
г) все вище перелічене; 
д) правильна відповідь а) + б). 
2. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, в 

Україні регулюються: 
а) Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції”; 
б) іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України; 
в) іншими нормативно-правовими актами прийнятими на виконання 

документів, перелічених у п. а) і б); 
г) все вище перелічене; 
д) правильна відповідь а) + б). 
3. До основних принципів запобігання і протидії корупції в Україні не 

відносять:  
а) комплексне здійснення правових, політичних, соціально-економічних, 

інформаційних та інших заходів; 
б) пріоритетність запобіжних заходів; 
в) невідворотність відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень; 
г) участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, 

державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; 
д) все вище перелічене відноситься до принципів запобігання і протидії 

корупції в Україні. 
4. До близьких осіб суб’єкту відповідальності за корупційні право-

порушення належать: 
а) батьки, діти, онуки, племінники; 
б) батьки, діти, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом; 
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в) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, а також інші особи, які 
спільно проживають, крім осіб, що пов’язані спільним побутом і мають взаємні 
права та обов’язки. 

5. Конфлікт інтересів це: 
а) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень; 

б) суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб; 
в) суперечність між інтересами державної служби, або органу, у якому 

працює особа, інтересами інших юридичних осіб. 
6. Спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо 

запобігання і протидії корупції: 
а) Президент України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією при Президентові 

України. 
7. Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії 

корупції здійснює: 
а) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
б) Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики; 
в) Генеральний прокурор України. 
8. Державним службовцям за сумісництвом дозволено займатись: 
а) викладацькою діяльністю, медичною практикою, інструкторською 

практикою із спорту; 
б) викладацькою, науковою діяльністю, входити до наглядової ради 

приватного вищого навчального закладу; 
в) викладацькою діяльністю, судово-експертною практикою, 

консалтинговою діяльністю. 
9. Обмеження щодо вартості дарунків не поширюється на дарунки, які: 
а) даруються близькими особами; 
б) даруються підлеглими; 
в) даруються на день народження. 
10. Які близькі особи не можуть перебувати у безпосередньому 

підпорядкуванні: 
а) сільський голова та його заступник; 
б) міністр та заступник міністра внутрішніх справ; 
в) головний лікар та завідувач відділення лікарні. 
11. Організація спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посади державного службовця, покладається на: 
а) керівника (заступника керівника) органу; 
б) начальника відділу кадрів; 
в) режимно-секретний відділ. 
12. Порядок організації спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують 

на зайняття посади державного службовця затверджується: 
а) керівником органу; 
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б) Кабінетом Міністрів України; 
в) Президентом України. 
13. Спеціальна перевірка проводиться: 
а) за згодою особи, яка претендує на зайняття посади державного 

службовця; 
б) за вказівкою прокурора району; 
в) за вказівкою прокурора області. 
14. У разі ненадання особою, яка претендує на зайняття посади 

державного службовця, згоди на проведення спеціальної перевірки: 
а) така перевірка проводиться за вказівкою прокурора; 
б) питання щодо призначення її на посаду не розглядається; 
в) така перевірка проводиться за вказівкою керівника (заступника 

керівника) органу. 
15. Спеціальній перевірці підлягають відомості стосовно особи, яка 

претендує на зайняття посади державного службовця про: 
а) наявність судимості, її зняття, погашення; 
б) стан здоров’я, освіти, наявності вченого звання; 
в) правильна відповідь а) + б). 
16. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення проводиться службове розслідування на підставі: 
а) подання спеціально уповноваженого суб’єкта сфері протидії корупції 

за рішенням керівника органу, в якому працює особа, що вчинила таке 
правопорушення; 

б) за ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських організацій 
в) за ініціативою фізичних або юридичних осіб, яким корупційними діями 

завдано збитків. 
17. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру державному службовцю потрібно подавати щорічно до: 
а) 1 січня; 
б) 8 березня; 
в) 1 квітня. 
18. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру подають: 
а) державні службовці І-ІІ категорій; 
б) державні службовці І-ІІІ категорій; 
в) державні службовці всіх категорій. 
19. За корупційні правопорушення передбачено такі види відпо-

відальності: 
а) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна; 
б) кримінальна, адміністративна, фінансова; 
в) конституційна, кримінальна, адміністративна та дисциплінарна. 
20. До особи, щодо якої складено протокол про адміністративне коруп-

ційне правопорушення можуть бути вжиті такі заходи: 
а) проведення відносно такої особи службового розслідування та за його 

результатами вирішення питання щодо її відповідності займаній посаді; 
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б) відсторонення від виконання службових обов’язків (якщо інше не 
встановлено Конституцією або законами України) за рішенням керівника 
органу, в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом; 

в) відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду 
справи судом, якщо інше не встановлено Конституцією або законами України 

21. Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів здійснюються за рахунок: 

а) відповідних фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб або 
інших джерел, не заборонених законодавством; 

б) Державного бюджету; 
в) місцевого бюджету. 
22. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвину-

ваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає: 
а) відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду 

справи судом; 
б) звільненню з посади; 
в) відправленню у відпустку без збереження заробітної плати. 
23. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів 

проводить: 
а) Міністерство юстиції України; 
б) Генеральна прокуратура України; 
в) профільний комітет Верховної Ради України; 
г) серед переліченого вірної відповіді немає. 
24. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів 

проводиться з метою: 
а) недопущення лобіювання інтересів певних громадян; 
б) виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть 

сприяти вчиненню корупційних правопорушень та розроблення рекомендацій 
стосовно їх усунення; 

в) виявлення та усунення суперечностей між нормативно-правовими актами. 
25. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з 

запобіганням і протидії корупції можливе: 
а) за згодою Верховної Ради України; 
б) за рішенням Президента України; 
в) лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган 

України можуть установити такий режим доступу до інформації, який 
унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у 
будь-який спосіб. 

26. Безпосереднє підпорядкування це: 
а) відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої 

особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) 
питань прийняття та звільнення з роботи, застосування дисциплінарних 
стягнень, надання доручень, контролю за їх виконанням; 

б) відносини організаційної або правової залежності підлеглої особи від її 
керівника, в тому числі через участь у вирішенні питань прийняття та 
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звільнення з роботи, застосування дисциплінарних стягнень, надання доручень, 
контролю за їх виконанням. 

27. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції 
здійснюється: 

а) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому проку-
рорами; 

б) Верховною Радою України; 
в) Міністерством юстиції України. 
28. Особа, яка претендує на зайняття посади пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, подає в установленому 
законом порядку декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік: 

а) до призначення або обрання на відповідну посаду; 
б) після призначення або обрання на відповідну посаду;  
в) упродовж календарного року незалежно від призначення або обрання 

на відповідну посаду. 
29. Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є: 
а) органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою 

злочинністю МВС України; 
б) спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 

в) правильна відповідь а) + б). 
30. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні право-

порушення ведеться: 
а) Міністерством юстиції України; 
б) органами прокуратури; 
в) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції  
31. Дайте визначення поняття “корупція”. 
32. Опишіть передумови, які сприяють виникненню корупції в 

українському суспільстві. 
33. Охарактеризуйте соціально-політичну сутність корупції. 
34. Які основоположні принципи забезпечення Національної 

антикорупційної стратегії ? 
35. Назвіть основні принципи запобігання та протидії корупції. 
36. Назвіть види адміністративних корупційних правопорушень. 
37. Назвіть міжнародні Конвенції у сфері боротьби з корупцією, які 

ратифіковано Україною. 
38. Назвіть види відповідальності за корупційні правопорушення. 
39. Опишіть основні напрями реалізації Національної антикорупційної 

стратегії на 2011-2015 роки. 
40. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе – посадова 
особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду. . . 
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41. Хто є членами сім’ї відповідно до Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”? 

42. Назвіть основні види контролю, що здійснюється у сфері запобігання 
та протидії корупції в Україні. 

43. Суб’єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, в 
установлених законом випадках є . . . 

44. Опишіть механізм здійснення громадської антикорупційної експертизи. 
45. Які існують обмеження, спрямовані на запобігання та протидію 

корупції? 
46. Порядок оприлюднення результатів проведення антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів визначається . . . 
47. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забо-

роняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно . . . 
48. Дайте визначення поняття “конфлікту інтересів”. 
49. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції, здійснюється відповідно до . . . 
50. Чи має брати участь громадськість в заходах щодо запобігання та 

протидії корупції ? 
51. Дайте визначення поняття “корупційне правопорушення”. 

Відповіді до тестових завдань 
1.  г) все вище перелічене (преамбула Закону України “Про засади 

запобігання і протидії корупції”).  
2. г) все вище перелічене (пункт 1 ст.2 Закону України “Про засади 

запобігання і протидії корупції”). 
3. д) все вище перелічене відноситься до принципів запобігання і 

протидії корупції в Україні (ст. 3 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 

4. б) батьки, діти, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (преамбула 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).  

5. а) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень (преамбула Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”).  

6. б) Кабінет Міністрів України (пункт 3 ст.5 Закону України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”). 

7. в) Генеральний прокурор України (третій абзац пункту 5 ст.5 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

8. а) викладацькою діяльністю, медичною практикою, інструкторською 
практикою із спорту (підпункт 1) пункту 1 ст.7 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”). 

9. а) даруються близькими особами (підпункт 1) пункту 2 ст.8 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

10. б) міністр та заступник міністра внутрішніх справ (абзац перший 
пункту 1 ст. 9 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 
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11. а) керівника (заступника керівника) органу; (абзац другий пункту 1 
 ст. 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

12. в) Президентом України (абзац п’ятий пункту 3 ст. 11 Закону України 
“Про засади запобігання і протидії корупції”). 

13. а) за згодою особи, яка претендує на зайняття посади державного 
службовця (абзац другий пункту 3 ст. 11 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”). 

14. б) питання щодо призначення її на посаду не розглядається (пункт 3 
ст. 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

15. в) правильна відповідь а) + б) (підпункти 1) та 5) пункту 2 ст. 11 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

16. а) подання спеціально уповноваженого суб’єкта сфері протидії 
корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, що вчинила таке 
правопорушення (пункт 4 ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 

17. в) 1 квітня (пункт 1 ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 

18. в) державні службовці всіх категорій (пункт 1 ст. 12 Закону України 
“Про засади запобігання і протидії корупції”). 

19. а) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна 
(пункт1 ст.21 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

20. б) відсторонення від виконання службових обов’язків (якщо інше не 
встановлено Конституцією або законами України) за рішенням керівника 
органу, в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (абзац 
другий пункту 1 ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії 
корупції”). 

21. а) відповідних фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб 
або інших джерел, не заборонених законодавством (абзац другий пункту 3  
ст. 15 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

22. а) відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду 
справи судом (абзац перший пункту 1 ст. 22 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”). 

23. а) Міністерство юстиції України (абзац перший пункту 1 ст. 15 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

24. б) виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень та розроблення рекомендацій 
стосовно їх усунення (абзац перший пункту 1 ст. 15 Закону України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”). 

25. в) лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган 
України можуть установити такий режим доступу до інформації, який 
унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у 
будь-який спосіб (пункт 2 ст. 32 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 

26. а) відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої 
особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) 
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питань прийняття та звільнення з роботи, застосування дисциплінарних 
стягнень, надання доручень, контролю за їх виконанням ( преамбула Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

27. а) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 
прокурорами (ст. 29 Закону України “Про засади запобігання і протидії 
корупції”). 

28. а) до призначення або обрання на відповідну посаду (пункт 5 ст. 12 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

29. в) правильна відповідь а) + б) (абзац другий пункту 5 ст. 5 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

30. а) Міністерством юстиції України (пункт 2 ст. 21 Закону України 
“Про засади запобігання і протидії корупції”). 

31. Корупція – використання суб’єктом відповідальності за корупційні 
правопорушення, наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обі-
цянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обі-
цянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єкту відповідальності 
за корупційні правопорушення або на його вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити його до протиправного використання 
наданих службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей (преамбула 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

32. Стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування: недостатній рівень доброчесності окремих; недоско-
налість адміністративних процедур (їх відсутність або нечіткість); наявність 
широкого спектра дискреційних повноважень; невідповідність рівня оплати праці. 
А також несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність 
економічних пільг для певних категорій підприємців;низька ефективність заходів, 
що вживаються правоохоронними органами, органами прокуратури та судами, 
щодо притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень до 
відповідальності; толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства 
до проявів корупції; сприйняття населенням корупції як одного із засобів 
досягнення бажаного результату (Розділ ІІ Національної антикорупційної стратегії 
на 2011-2015 роки, схвалено Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001).  

33. Поняття корупції у загальноприйнятому розумінні цього явища 
вперше було сформульовано 34-ю Сесією Генеральної Асамблеї ООН у 1979 р., 
як “виконання посадовими особами будь-яких дій або ж бездіяльність у сфері 
виконання їх посадових повноважень за винагороду у всякій формі в інтересах 
того, хто надає цю винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, так і без 
їх порушення”. Корупція як соціальне явище має виразне політичне 
забарвлення: з одного боку, вона є продуктом діяльності влади, з іншого – 
безпосередньо впливає на формування та функціонування публічної влади. 
Оскільки публічна влада є політичним інститутом, то й корупція як форма 
зловживання цією владою є політичним феноменом. Корупційні діяння, 
вчинені представниками державної влади чи місцевого самоврядування, 
можуть мати політичний зміст і вважатися політичною корупцією. 
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34. 1) рівність усіх перед законом; 2) забезпечення дотримання прав і 
свобод людини і громадянина; 3) дотримання правових норм у сфері запо-
бігання і протидії корупції; 4) невідворотність юридичної відповідальності за 
вчинення корупційного правопорушення; 5) надання пріоритету превентивним 
антикорупційним заходам; 6) відкритість і прозорість діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування; 7) поєднання зусиль 
держави і громадськості у подоланні корупції (Розділ ІV Національної анти-
корупційної стратегії на 2011 – 2015 роки, схваленої Указом Президента 
України від 21.10.2011 № 1001). 

35. 1) верховенства права; 2) законності; 3) комплексного здійснення 
правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; 
4) пріоритетності запобіжних заходів; 5) невідворотності відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень; 6) відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 7) участі гро-
мадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту 
осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; 8) забезпечення віднов-
лення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, 
завданої корупційним правопорушенням (ст.3 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”). 

36. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо 
використання службового становища; пропозиція або надання неправомірної 
вигоди; порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка 
(пожертви); порушення вимог фінансового контролю; порушення вимог щодо 
повідомлення про конфлікт інтересів; незаконне використання інформації, що 
стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень; невжиття 
заходів щодо протидії корупції (ст. 172-2, 172-3,  172-4, 172-5, 172-6, 172-7, 172-8, 
172-9 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”). 

37. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року. Кримінальна 
конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року. Конвенція Організації Об’єд-
наних Націй проти корупції 2003 року. 

38. За вчинення корупційних правопорушень передбачено кримінальну, 
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальності в уста-
новленому законом порядку (ст. 21 Закону України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 

39. 1) реформування системи державного управління та адміністративних 
процедур; 2) зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання 
тінізації економіки; 3) забезпечення доброчесності на державній службі;  
4) поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян 
до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 5) удосконалення системи використання державного майна та 
бюджетних коштів; 6) оптимізації фінансування політичних партій та виборчих 
кампаній; 7) удосконалення антикорупційної експертизи; 8) формування гро-
мадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції; 9) підвищення 
кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів;  
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10) запобігання проявам корупції у правоохоронних органах; 11) удосконален-
ня інституту відповідальності за корупційні правопорушення; 12) зниження 
рівня корупції у приватному секторі та в зонах підвищеного корупційного 
ризику; 13) активізації міжнародного співробітництва у сфері запобігання і 
протидії корупції (Розділ V Національної антикорупційної стратегії на 2011–
2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21.10.2011р. № 1001). 

40. Відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також 
протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні 
органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, 
визначених законом (абзац третій пункту 3 ст. 11 Закону України “Про засади 
запобігання і протидії корупції”). 

41. Особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під 
опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно 
проживають, але не перебувають у шлюбі (преамбула Закону України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”). 

42. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль в межах, 
визначених Конституцією України. Інші органи державної влади здійснюють 
контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Громадський 
контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції 
здійснюється на підставі та в порядку, визначеному законом. Нагляд за 
додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється 
Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами (ст. 
27-29 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

43. 1) уповноважені підрозділи органів державної влади; 2) місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; 3) підприємства, установи, 
організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та 
службові особи, а також громадяни, об’єднання громадян за їх згодою (пункт 6  
ст. 5 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

44. За ініціативою фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб 
може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів норматив-
но-правових актів. Проведення громадської антикорупційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів здійс-
нюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об’єднань громадян, 
юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством. За 
результатами експертизи подаються пропозиції до відповідних органів 
державної влади (пункт 3 ст. 15, підпункт 3 пункту 1 ст. 18 Закону України 
“Про засади запобігання і протидії корупції”). 

45. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), 
роботи близьких осіб, осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 6–10 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 
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46. Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів та порядок оприлюднення її результатів 
визначаються Міністерством юстиції України (абзац другий пункт 1 ст. 15 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

47. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування 
забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та 
майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними 
договорами України (ст. 17 Закону України “Про засади запобігання і протидії 
корупції”). 

48. Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи 
та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи 
не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень (ст. 1 
Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

49. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, здійснюється відповідно до Закону України “Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” (ст. 20 Закону 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”). 

50. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції 
передбачено статтею 18 Закону “Про засади запобігання і протидії корупції” та 
визначено права об’єднання громадян та їх членів або уповноважених 
представників, а також окремих громадян в діяльності щодо запобігання, 
виявлення та протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це 
віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції). 

51. Корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки 
корупції, вчинене суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, 
за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 
дисциплінарну відповідальність (статті 1 та 4 Закону “Про засади запобігання і 
протидії корупції”). 
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