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МАЙБУТНЄ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ 

Співавторами досліджено питання щодо антикорупційної 
діяльності незалежно від сфер її існування в сучасній правовій науці. 
Проаналізовано національні антикорупційні стратегії у системі 
запобігання корупції в Україні. Визначено, що втілення у життя такого 
важливого інструменту, як Антикорупційна стратегія, на рівні 
законодавства є фактом засвідчення державою реального існування 
проблеми високого рівня корупції, термінової потреби впровадження 
заходів щодо запобігання та протидії цьому явищу.  

При порівнянні стратегій минулих років засвідчено лише 
вибіркову або часткову реалізацію документів, що також свідчить про 
поступовий та системний антикорупційний рух, який, очевидно, не 
відповідає динаміці змін та стрімкості, якої потребує суспільство, 
проте очевидними і є приклади нових антикорупційних методів. 

Формування чергової Антикорупційної стратегії має відповідати 
думці експертів в цій галузі, потребам громадськості, міжнародним 
стандартами, а також засадам термінологічної визначеності, виключного 
забезпечення дотримання прав людини й верховенства права. 
Безперечно, із врахуванням попередніх мінусів та плюсів стратегій.  

Антикорупційна стратегія – це нормативно-визначений 
орієнтир, який конкретизований лише певним періодом часу, 
визначеною проблемою і майбутнім результатом. Проте все ж таки цей 
документ є декларативним державним актом, який не передбачає 
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негативних наслідків за його невиконання, що і може бути причиною 
ігнорування або неналежного виконання.  

Очевидною стає необхідність при формуванні Антикорупційної 
стратегії передбачення гарантій її належного виконання, застосовуючи 
заходи стосовно відповідальності, а також визначення механізму 
належного контролю в цій сфері.  

Постійна боротьба з корупцією в Україні залишається в центрі 
суспільної уваги вже достатньо довго. Міжнародний досвід та 
дослідження демонструють, що ті масштаби та системність, які 
існують наразі в нашій країні несуть в собі велику загрозу не тільки 
економічній стабільності, а й національній безпеці взагалі. Велика 
кількість офіційних документів, звітів авторитетних міжнародних 
організацій та основних міжнародних партнерів України вже багато 
років поспіль відзначають особливе поширення корупційних проявів 
майже у всіх сферах діяльності держави та громадян. 

 Позитивно проявили себе створенні державні спеціалізовані 
антикорупційні органи (НАЗК, САП і НАБУ), показова слідча робота 
щодо підозр у корупції, запровадження системи ProZorro, системи 
електронних закупівель та реєстру електронних декларацій майна; 
розбудова прогресивної системи eHealth, відкриті державні реєстри 
щодо інформації про кінцевих бенефіціарних власників, тощо. Проте 
одночасно, велика кількість важливих антикорупційних ініціатив з 
різних причин й досі не втілено у життя [1].  

 Очевидно, що поточна ситуація не буде мати помітних 
докорінних змін до тих пір, коли в Україні не завершиться формування 
законодавчої та інституційної основи для розроблення та реалізації 
антикорупційної політики.  

Основою мети державної політики в сфері запобігання корупції, 
на думку Л. А. Зубкової, є створення ефективної системи запобігання і 
протидії корупції, виявлення та подолання її соціальних передумов і 
наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкової відповідальності 
винних. Успішна протидія корупції можлива за умови наявності 
належного антикорупційного законодавства, ефективного його 
застосування відповідними органами державної влади та 
координованості, поінформованості громадськості про здійснення 
заходів із запобігання та протидії корупції, взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з органами державної влади у сфері 
формування та реалізації державної антикорупційної політики, 
підтримки антикорупційних заходів громадянським суспільством. Тому 
ефективність реалізації заходів щодо запобігання корупційній 
злочинності не може бути досягнуто шляхом поодиноких і несистемних 
дій на різних рівнях, а потребує довгострокових соціально-економічних, 
політичних та правових перетворень. Ця діяльність має ґрунтуватися на 
поєднанні низки запобіжних і репресивних заходів [2].  
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З зазначеного очевидно, що визначальним фактором 
антикорупційної державної політики є зменшення проявів корупції, 
зменшення проявів шляхом формування та втілення комплексу 
спеціальних галузевих правотворчих, організаційних, правоохоронних 
заходів. Проте сама по собі правова категорія «політика» має за основу 
більш широкий підхід до процесу визначення системи заходів, які 
необхідні для зменшення рівня корупції.  

Метою антикорупційної політики в Україні має стати зниження 
рівня проявів корупції, захисту прав та законних інтересів громадян, 
суспільства і держави від загроз, пов’язаних із корупцією. Саме 
суспільство є головним фактором, на який впливає рівень корупції, а 
отже подолання цього явища необхідне саме йому. Через це суспільство 
залишається в центрі уваги в межах здійснення антикорупційної 
політики в системі державних органів. Водночас необхідно забезпечити 
стратегічну комунікацію, а саме урахування громадської думки в 
прийнятті певних рішень, які будуть обмежуватися в умовах прозорості 
та відкритості діяльності посадових осіб у системі державної служби; усі 
рішення повинні прийматися не за принципом «свій або чужий», а бути 
економічно обґрунтованими, виваженими, ухвалюватися тільки після 
детального вивчення всіх запропонованих варіантів. Отже, підґрунтям 
формування й реалізації антикорупційної політики в країні повинні 
стати показники дослідження корупційних проявів громадськістю та 
оцінка їх небезпеки. 

Проблемою, яка виникла і існує досі, є розбалансованість та 
малоефективна діяльність цих інституцій. Вирішенням цього влада 
вважає запровадження нової, зовсім іншою антикорупційної стратегії.  

Після аналізу «Антикорупційної стратегії 2020–2024 року» [3] 
співавторами з’ясовано, що у своїй основі вона має два підходи: 
вдосконалення загальної системи запобігання корупції та фокус на 
галузеві реформи, що зменшать можливості для корупції у певних 
сферах. Збалансоване поєднання цих підходів дасть змогу в 
подальшому не лише знизити рівень корупції, підвищити довіру 
громадян до органів влади, а й суттєво підвищити темпи соціально-
економічного зростання України.  

Всі громадяни мають бути впевнені, що за будь-яке корупційне 
правопорушення чи порушення, пов’язане з корупцією, винні будуть 
покарані [3].  

Отже, нова антикорупційна стратегія повинна стати прозорим та 
зрозумілим документом, який визначатиме правила взаємодії 
громадськості, державних, правоохоронних органів на шляху до 
подолання корупції. 

Відповідно до положень 2.2 Формування негативного ставлення до 
корупції [3] передбачено очікуванням стратегічних результатів, а саме 
загальний рівень толерування корупції в Україні знизиться завдяки: 
інтеграції антикорупційної тематики до змісту освітніх програм всіх 



 

177 

рівнів освіти; створенню сприятливих умов для підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників та осіб, які працюють з населенням, 
зокрема з питань формування у здобувачів освіти ставлення нетерпимості 
до корупції у всіх її проявах та рівнях; активному та системному 
проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 
формування ціннісних життєвих орієнтирів, не сумісних з участю у 
корупційних практиках (а саме: доброчесність, порядність, етичність, 
об’єднання зусиль заради спільних антикорупційних цілей тощо). 

Вважаємо, що саме формування професії антикорупційного 
менеджера на базі профільних закладів вищої освіти могла би бути 
можливістю для розроблення спеціальних навчальних програм в 
Національному університеті цивільного захисту України для осіб, які в 
майбутньому планують працювати за відповідними напрямками, або 
підвищують кваліфікацію, що узгоджується з очікуваними 
результатами щодо проблеми пункт 2.1.3 «Антикорупційної стратегії 
2020–2024 року» стосовно кваліфікаційних вимог та процесу якісного 
добору на посади уповноважених підрозділів/осіб ДСНС. 
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ФУНКЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Кожній державі властиві певні функції, що відображають 
основні завдання та напрямки її діяльності. Вони конкретизують сенс 
держави як форми організації суспільства. Деякі з них, такі як  функції 
оборони, підтримання (охорони) громадського порядку є базовими, 
оскільки саме необхідність їх здійснення призвела до зародження 
держави як історичної категорії.  

В кінці XIX – на початку XX ст. нові потреби сформували нові 
функції Такі, наприклад, як соціальні функції – забезпечення 
обов’язковою освітою, охороною здоров’я, соціальне забезпечення і 
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