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плати;
- залучення суспільства до створення громадських організацій, які 

будуть протидіяти корупції.
Дослідивши проблематику внесення змін до Закону України «Про за-

побігання корупції», можна сказати, що зменшення передумов корупції, гра-
мотна державна політика і збільшення ризику корупційних діянь є тими 
складовими, які дозволять прискорити темп повного подолання корупції. Са-
ме такі методи та напрями протидії корупції використовувалися багатьма єв-
ропейськими країнами, які досягли значних успіхів в боротьбі з таким нега-
тивним явищем, як корупція. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Демократичні перетворення, що нині відбуваються в українській дер-
жаві, супроводжуються складними процесами реформування політичних, 
економічних і правових відносин. Однією з найважливіших складових частин 
цього процесу є запобігання та протидія корупції. Так, сьогодні в Україні за-
фіксовано надзвичайно високий рівень корупції, визнаний не тільки вітчиз-
няними і зарубіжними аналітиками, експертами, громадськими та міжнарод-
ними організаціями, але й навіть вітчизняними представниками вищих 
органів законодавчої та виконавчої влади. 

Дослідженнями питань корупції займаються такі вчені, як Амінов Д. І., 
Бусол О. Ю., Васильєв С. В., Гладких В. І., Глушков В. О., Долгова А. І., За-
калюк А. П., Захаров В. Л., Камлик М. І., Лунеєв В. В., Лашкет С., Маркє-
єв О. Д., Мельник М. І., Невмержицький Є. В., Новицький Г. В., Пантєгова 
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В. А., Пуня С. Т., Прохоренко О. Я., Радіца О. А., Соловйов К. С., Скулиш 
Є. Д., Тимошенко В. А., Трепак М. І., Хавронюк М. І. та інші.

Так, Є.В. Невмержицький зазначає, що корупція – це, в першу чергу, 
соціально-політичне явище, головною особливістю якого є використання по-
садовими особами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також гро-
мадських об’єднань, установ і організацій господарського управління всіх 
форм власності свого службового становища для одержання матеріальних 
цінностей, послуг чи пільг для себе або третіх осіб [1, с. 44]. 

У Законі України «Про запобігання корупції» корупція визначається як 
використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з ме-
тою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийн-
яття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ча-
стині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юри-
дичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [2].

Сьогодні визначити реальні масштаби корупції та ефективність заходів, 
спрямованих на боротьбу з нею досить важко, а тому, оцінку доцільно про-
водити не за окремими критеріями, а за сукупністю факторів, зокрема, на ос-
нові: 1) статистичних даних (вони мають значення для державних органів, 
зокрема й правоохоронних), 2) рейтингового рівня визначеного міжнародни-
ми організаціями (наприклад, Transparency International); 3) ставлення до цьо-
го процесу населенням (є найбільш оптимальним критерієм ефективності ро-
боти влади в цьому напрямі).

Загалом можна констатувати, що в Україні корупція, в першу чергу 
створює загрозу фінансовій стабільності, адже вона не протистоїть формаль-
ній економіці, а існує в ній, виступаючи природним і закономірним наслід-
ком легальних статусів господарюючих та керуючих суб’єктів.

Не зважаючи на загальне зниження кількості зареєстрованих корупцій-
них правопорушень і збільшення показників притягнення осіб до відповіда-
льності, загальна кількість корупційних діянь та отриманих від цього матері-
альних збитків залишається досить великою, як і рівень сприйняття 
корупційних явищ населенням [3].

Так, першочерговими реальними заходами спрямованими на вдоскона-
лення державної антикорупційної політики сьогодні можуть стати:

– доопрацювання законів України «Про Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів», «Про внесення змін до Кримінального проце-
суального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на 
майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні», «Про 
Державне бюро розслідувань»; 

– Верховній Раді України доцільно розглянути проекти концепцій змін 
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до чинного законодавства щодо приведення регулювання фінансування пар-
тій і виборчих кампаній у відповідність до міжнародних стандартів (напри-
клад, підготовлений сумісно IFES-Україна та Transparency International-
Україна документ, у якому викладено пропозиції щодо внесення змін до чин-
ного законодавства України (Закону «Про політичні партії в Україні» та за-
конів, які встановлюють порядок проведення загальнодержавних та місцевих 
виборів, а також суміжного законодавства);

– розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України загальнонаці-
ональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН [4].

Підсумовуючи, можна сказати, що цілями антикорупційної політики в 
Україні має стати зниження рівня корупції та забезпечення захисту прав і за-
конних інтересів громадян, суспільства і держави від загроз, пов'язаних із ко-
рупцією, шляхом реалізації таких завдань: попередження корупційних пра-
вопорушень; забезпечення відповідальності за корупційні правопорушення в 
усіх випадках, прямо передбачених нормативними правовими актами; відш-
кодування шкоди, заподіяної корупційними правопорушеннями; моніторинг 
корупційних факторів та ефективності заходів антикорупційної політики; 
формування антикорупційної суспільної свідомості; сприяння реалізації прав 
громадян і організацій на доступ до інформації про факти корупції, а також 
на їх вільне висвітлення в засобах масової інформації.
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