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ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ  
В УКРАЇНІ 

В Україні корупція є однією з проблем, які по
требують невідкладного розв’язання. Вона стано
вить значну загрозу демократії, реалізації принци
пу верховенства права, соціальному прогресу, 
національній безпеці, становленню громадянсько
го суспільства. Тому створення дієвої системи захо
дів запобігання корупції, розроблення комплексних 
заходів для протидії цьому явищу, виявлення та 
подолання її соціальних передумов і наслідків є 
одним із пріоритетів держави.  

З метою вдосконалення правових та організа
ційних засад запобігання і протидії корупційним 
правопорушенням в Україні необхідно реалізація 
поступових та дієвих заходів. Головним напрямом 
розв’язання цієї проблеми в органах виконавчої 
влади України є вдосконалення інституту держав
ної служби, адміністративних процедур у цих орга
нах та порядку здійснення державних закупівель. 
Саме у цих сферах спостерігаються тенденції до 
посилення корупційних ризиків, серед яких необ
хідно виділити такі, як:  

1) недосконалість законодавства про державну 
службу, зокрема з питань добору кадрів, належного 
матеріального стимулювання державних службов
ців, декларування і контролю за активами та вида
тками державних службовців, членів їх сімей та 
близьких родичів, неефективність механізму атес
тації та невизначеність процедури ротації держав
них службовців на окремих посадах;  

2) відсутність законодавчо встановлених пра
вил поведінки державних службовців;  

3) непрозорість та недосконалість процедур 
прийняття управлінських рішень (можливість 
створення і використання альтернативних (тіньо
вих) адміністративних процедур, неврегульова
ність проблеми застосування дискреційних повно
важень), суперечність у повноваженнях державних 
органів, зокрема конфлікти контрольної і дозвіль
ної функцій, контрольнодозвільної і господарської 
функцій;  

4) проблема відповідальності, зокрема осіб, які 
проводили експертизу проектів відповідних актів, 
за прийняття неправомірних рішень органами 
державної влади та їх посадовими особами;  

5) неефективність державного контролю у 
сфері державних закупівель, відсутність процедури 
дискваліфікації учасників через їх негативну репу
тацію («чорні списки»), обмеженість доступу до 
інформації про державні закупівлі.  

З метою розв’язання проблеми корупційних 
правопорушень в органах державної влади України 
необхідно здійснити такі заходи:  

1) забезпечення виваженої та поміркованої 
оптимізації чисельності державного апарату;  

2) удосконалення нормативноправових актів 
у сфері державної служби;  

3) приведення структури державної служби у 
відповідність із рекомендаціями та стандартами 
держав – членів Європейського Союзу;  

4) проведення реформування системи оплати 
праці державних службовців;  

5) запровадження правового інституту ротації 
кадрів державних службовців та визначення меха
нізму її проведення на відповідних посадах;  

6) удосконалення правового механізму прове
дення атестації державних службовців;  

7) розроблення та прийняття закону про дер
жавний фінансовий контроль за декларуванням 
доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави, для забезпечення 
відкритості та прозорості діяльності цих осіб під 
час виконання покладених на них обов’язків;  

8) прийняття з метою розвитку громадянсько
го суспільства і формування цивілізованого під
приємницького середовища закону про доступ до 
інформації про діяльність органів державної влади, 
в якому має бути визначено перелік інформації, що 
не може бути віднесена органами державної влади 
до категорії інформації з обмеженим доступом;  

9) затвердження типових регламентів роботи 
центральних та місцевих органів виконавчої влади 
з метою забезпечення більш чіткої організації дія
льності апарату органів виконавчої влади, підви
щення особистої відповідальності працівників за 
доручену ділянку роботи, посилення боротьби зі 
зловживанням службовим становищем;  

10) створення єдиного державного банку да
них про осіб, які були засуджені або притягнуті до 
адміністративної відповідальності за корупційні 
діяння, з метою використання цієї інформації під 
час проведення спеціальної перевірки кандидатів 
на посади державних службовців та працівників, 
які вже займають такі посади;  

11) розроблення та впровадження диверсифі
кованої системи громадського контролю за діяль
ністю органів виконавчої влади з метою забезпе
чення прозорості діяльності цих органів та їх 
посадових осіб;  

12) уникнення функціональних конфліктів у 
діяльності органів виконавчої влади, насамперед 
стосовно поєднання контрольнодозвільних та го
сподарських функцій;  

13) вжиття заходів щодо зменшення безпосере
дніх контактів громадян і представників юридичних 
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осіб з державними службовцями, зокрема шляхом 
впровадження системи електронного документоо
бігу та електронного цифрового підпису;  

14) проведення перевірки законності утворен
ня організацій (фірм, агентств тощо), діяльність 
яких пов’язана з виконанням за відповідну плату 
функцій органів державної влади;  

15) створення єдиного державного банку да
них щодо юридичних осіб (фінансові установи, 
суб’єкти підприємницької діяльності тощо), приче
тних до корупції, з метою запобігання їх участі у 
виконанні державних замовлень;  

16) забезпечення підвищення рівня правової 
культури та правової свідомості державних служ
бовців.  

17) врахування міжнародних стандартів у сфе
рі відповідальності за корупційні діяння та інші 
пов’язані з корупцією правопорушення, зокрема в 
частині визначення поняття корупції, чіткого роз
межування кримінальної, адміністративної, дисци
плінарної, цивільноправової відповідальності за 
корупційні правопорушення, розширення кола 
суб’єктів корупції, запровадження відповідальності 
юридичних осіб;  

18) надання системності та завершеності, кон
цептуальної обґрунтованості антикорупційному 
законодавству, що виключить наявність у ньому 
прогалин і колізій;  

19) усунення недоліків у процедурі притяг
нення до відповідальності за корупційні діяння, 
зокрема дисбалансу можливостей щодо доказуван
ня у справах про корупційні правопорушення між 
органами досудового слідства та особами, які підо
зрюються в корупції;  

20) вдосконалення діяльності органів, які ве
дуть боротьбу з корупцією, зокрема у частині спе
ціалізації у відповідній сфері працівників, які здій
снюють оперативнорозшукову діяльність, слідчих, 
прокурорів, забезпечення належними ресурсами 
підрозділів, що протидіють корупції, та надання їм 
права самостійно приймати відповідні рішення;  

21) визначити механізми взаємодії органів, які 
ведуть боротьбу з корупцією, з іншими органами, 
на які згідно із законодавством покладається опе
ративне, технічне, інформаційне та інше забезпе
чення боротьби з корупцією;  

22) вивчити питання про можливість створення 
у більшості органів державної влади спеціальних 
підрозділів внутрішньої безпеки, які б забезпечу
вали додержання вимог антикорупційного законо

давства в цих органах, ефективну взаємодію з від
повідними спеціальними підрозділами правоохо
ронних органів та зв’язок із громадськістю;  

23) запровадити порядок та механізм належної 
оцінки оперативної інформації щодо корупційних 
діянь, згідно з якими керівники відповідних право
охоронних органів або їх підрозділів матимуть ви
няткові повноваження та нестимуть персональну 
відповідальність за прийняття рішень відповідно 
до передбачених законом заходів реагування на 
таку інформацію;  

24) визначити порядок проведення повної і 
своєчасної реєстрації повідомлень про корупційні 
діяння та пов’язані з ними правопорушення; уніфі
кувати та конкретизувати в єдиному законодавчому 
акті умови і порядок надання зазначеної інформації 
правоохоронним та іншим органам, з урахуванням 
необхідності збереження інформації з обмеженим 
доступом;  

25) запровадити методики виявлення, переві
рки та надання інформації про факти корупції в 
різних сферах суспільного життя;  

26) налагодити співробітництво правоохорон
них органів з населенням щодо виявлення фактів 
корупції в органах державної влади, запровадити 
механізми заохочення населення за надання об’єк
тивної інформації про факти корупції;  

27) забезпечити ефективний захист та безпеку 
осіб, які повідомляють про факти корупційних ді
янь та беруть участь у кримінальних справах з їх 
розгляду. 

На основі викладеного, слід зазначити, що усу
нення, нейтралізація чи обмеження дії соціальних 
передумов корупції у державних органах влади по
требує системних змін в основних сферах соціаль
ного життя, насамперед у функціонуванні публіч
ної влади. 

Високої ефективності у виявленні корупційних 
правопорушень можна досягти лише за умови тіс
ної взаємодії правоохоронних органів із органами 
державної влади, інститутами громадянського сус
пільства, а також комплексного вжиття відповід
них антикорупційних заходів. Крім того, реалізація 
антикорупційних заходів повинна забезпечуватись 
належними механізмами відповідальності. Такий 
підхід відповідає базовим засадам формування ан
тикорупційних стратегій у сучасному світі.  

Отже, якщо будуть виконані всі перераховані 
вище пункти то корупцію в Україні можна буде зве
сти до мінімуму. 
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