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ЩОДО СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Сфера державних закупівель є однією із найбільш уражених корупцією 
сфер не тільки в Україні, а і у світі. На сьогодні Уряд України, має за мету 
побудувати прозору системи державного управління, що викорінить та не 
допустить корупцію. Одним із напрямків такої діяльності є розробка і 
впровадження дієвої системи державних закупівель яка б забезпечила зниження 
корупційних ризиків у цій сфері.

У зв'язку з цим винятково важливого значення набуває удосконалення 
заходів з протидії корупції у сфері державних закупівель. Зазначені питання 
неможливо вирішити без урахування наукових розробок із зазначеної 
проблематики, що дозволить окреслити основні напрями для подальшого їх 
дослідження.

Аналіз наукових досліджень показав, що на сьогоднішній день питання 
протидії корупції у сфері державних закупівель розглядалися переважно у розрізі 
наукових статей. Що стосується досліджень на монографічному рівні то такі 
дослідження проводились лише щодо дослідження проблем адміністративної 
відповідальності за порушення порядку державної закупівлі товарів робіт і 
послуг (Водоласкова К.Ю., 2013 рік, Довгань М.Ю., 2013 рік та Чернєй А.В., 
2015 рік). Однак питання протидії корупції у сфері державних закупівель 
вказаними авторами були досліджені фрагментарно та не мали системного 
характеру.

Що стосується досліджень на рівні наукових статей, то слід зазначити, що 
питання протидії корупції у сфері державних закупівель почали вивчати 
починаючи з 2007 року, зокрема у 2007 році проблеми корупції у цій сфері в 
контексті дослідження проблем порушень при здійсненні державних закупівель 
вивчав Г.І. Пінькас [1].  
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Питання законодавчого забезпечення протидії корупції у сфері державних 
закупівель вивчали В.М. Ємельянов, Л.М. Бєлкін та А.А. Олефир.

Зокрема В.М. Ємельянов вивчав проблеми корупції у сфері державних 
закупівель у розрізі законодавства, що діяло до 2009 року [2]. Л.М. Бєлкін в 2012 
році здійснив аналіз практики застосування норм законодавства України щодо 
раціонального витрачання державних коштів, типових проблем, які породжують 
корупційну складову при проведенні конкурсних процедур, та сформулював 
пропозицій щодо її уникнення, зокрема шляхом накладення мораторію на будь-
які зміни щодо спрощення процедур здійснення закупівель і контролю та 
повернення до первісної редакції закону у якій зміни були спрямовані на 
спрощення контролю, та встановити більш жорстких стандартів контролю з 
урахування досвіду проведених торгів [3].

А.А. Олефир дослідив основні проблеми, які притаманні правовому 
забезпеченню антикорупційної політики в сфері економіки взагалі і державних 
закупівлях зокрема. Автором доведено необхідність законодавчого закріплення 
комплексу спеціальних правових засобів, які мінімізують практику участі 
пов'язаних (афілійованих) осіб в процедурах державних закупівель, можливості 
незаконного лобіювання вищими посадовими особами комерційних інтересів 
конкретних підприємств при розподілі державного замовлення, а також з 
практичної і теоретичної точок зору обґрунтовано конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства як Російської Федерації, так і України в 
цій сфері [4].

Питання протидії корупції у сфері державних закупівель в окремих сферах 
економіки досліджували О.Г. Бондарчук, І.І. Савко, О.О. Критенко, В.Р. Козак та 
Н.І. Лакомська. 

Зокрема О.Г. Бондарчук вивчав детермінанти корупції при державних 
закупівлях у пенітенціарних установах [5]. І.І. Савко вивчав проблеми протидії 
корупції у сфері державних закупівель лікарських засобів [6]. О.О. Критенко, 
В.Р. Козак та Н.І. Лакомська вивчали питання протидії корупції у сфері 
державних закупівель в транспортному комплексі в Україні [7].

Найбільшу частку наукових публікацій у цій сфері складають праці 
присвячені засобам та заходам протидії корупції у сфері державних закупівель. 
Зокрема вказані питання розглядали О. Шейко [8],  Т.М. Чередниченко [9], 
К.Ю. Хусанова [10], А.В. Чернєй [11], Ю.П. Іващук [12], О.П. Тараненко [13], 
С.В. Нагачевським [14] та О.С. Мельников [15]. 

Аналіз публікацій вказаних авторів показав, що більшість висновків та 
рекомендацій наданих авторами на сьогоднішній день не у повній мірі відповідає 
вимогам сьогодення, в першу чергу це пов’язане зі зміною законодавства про 
державні закупівлі. Існуючі публікації не носять системного характеру та не 
вирішують існуючих на сьогодні проблем протидії корупції у сфері державних 
закупівель. Тому на сьогодні існує гостра необхідність розроблення дієвих 
механізмів протидії корупції у сфері державних закупівель, зокрема шляхом 
здійснення комплексного монографічного дослідження. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

В сучасному світі дуже поширеним явищем, яке представляє серйозну 
загрозу безпеці та життєво важливим інтересам як особи, так і суспільства, став 
тероризм. Сучасний тероризм істотно відрізняється від використання 
терористичної тактики екстремістськими групами у минулому. Терористична 
діяльність як складне, багатоаспектне негативне соціально-політичне явище 
давно переросла рамки національних меж і перетворилася на масштабну загрозу 
для безпеки всього людства.

Слід підкреслити, що інформаційний тероризм – це не тільки кібер-злочини, 
хоча звичайно, ж вони частина цього явища, це також некоректні маніпуляції з 
інформацією або її підтасування, а в деяких випадках і подача свідомо 
помилкових фактів, внаслідок чого відбувається залякування населення, 
впровадження параноїдальних думок. Інформаційні злочини суттєво впливають 
на інформаційну безпеку держави не тільки через те, що завдяки цим злочинам 
заподіюється значний економічний збиток, але насамперед через те, що 
наслідком вчинення зазначених злочинів є порушення нормальної роботи 
інформаційних і комунікаційних систем, а також поширюється інформація, що 
має протиправний характер [5].


