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СУЧАСНИЙ СТАН КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Корупція – це складне соціальне явище. що не
гативно впливає на всі аспекти політичного і соціа
льноекономічного розвитку суспільства і держави, 
загрожує демократії та правам людини, реалізації 
принципу верховенства права, підриває соціальну 
справедливість, легітимність публічних інститутів, 
добробут, завдає шкоди суспільству, соціальному 
прогресу та національній безпеці. Корупція – дина
мічне, мінливе явище. З часом змінюється не тільки 
рівень корупції та її структурних складових, але й 
уява про неї, її оцінки в моральних і правових сис
темах різних країн. При цьому треба враховувати, 
що корупція не є самостійним видом злочину, вона 
проявляється в багатьох видах злочинної поведін
ки, а також в адміністративно караних деліктах. 

У працях таких відомих дослідників проблем 
боротьби з корупцією, як Дж. Белентайн, Г. Блек, М. 
Джонстон, Дж. Най, Р. Перкінс та багатьох інших, 
присвячених дослідженню витоків цього явища, 
аргументовано доведено, що корупція відома сус
пільству ще з давнини. Так, наприклад, перші про
яви корупції згадані вчені датують ІV–V ст. до н. е. 
[1, с. 1–4]. 

Перші згадки про корупцію на Русі з’явилися у 
літописах ХIV ст. Зокрема, з цього приводу згадують 
Двінську уставну грамоту 1397–1398 рр., де містить
ся визначення незаконної винагороди за здійснення 
офіційних владних повноважень – «мздоімство», або 
«посула». Згідно з іншою версією, «посулу» як хабар 
визначено вперше у Псковській судній грамоті 
(1462–1471 рр.). За часів правління Івана Грозного 
було запроваджено смертну кару за вчинення дій, 
аналогічних сучасному хабарництву [2, с. 31]. 

В останні роки в Україні у сфері протидії кору
пції зроблено досить багато – прийнято Закон 
України від 14 жовтня 2014 року № 1700VIII «Про 
запобігання корупції», Закон України від 14 жовтня 
2014 року № 1698VIII «Про Національне антикору
пційне бюро України», Закон України від 14 жовтня 
2014 року № 1699VIII «Про засади антикорупцій
ної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки», Закон України від 13 травня 
2014 року № 1261VII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері державної ан
тикорупційної політики у зв’язку з виконанням 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України», Закон України від 10 
листопада 2015 року № 772VIII «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів» та низку інших законодавчих 
актів антикорупційного спрямування, постановами 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 265 затверджено Державну програму щодо реа
лізації засад державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 
роки; від 4 вересня 2013 року № 706 «Питання за
побігання та виявлення корупції»; від 4 грудня 
2013 року № 949 – Положення про Урядового упов
новаженого з антикорупційної політики; від 24 лю
того 2016 року № 104 «Про утворення Національ
ного агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів» тощо. Усе це при
звело до того, що наше законодавство вважається 
одним із найбільш досконалим. Але це не призвело 
до відчутних позитивних результатів у сфері про
тидії корупції. Основною причиною відсутності 
прогресу у питаннях подолання корупції в Україні 
міжнародні експерти називають дефіцит політич
ної волі керівників держави. Проблема корупції в 
країні посідає одне з основних місць серед тем об
говорення в суспільному і політичному житті. 
Представники влади неодноразово підкреслювали 
свою рішучість у боротьбі з цим явищем, але поки 
що реальних змін у цьому явищі не спостерігається. 

Корупція виникає як результат дії системи 
об’єктивних та суб’єктивних причин та умов. Зага
лом ефективна протидія корупції передбачає систе
мний підхід та застосування комплексних заходів. 
Зрозуміло, що повного подолання та викорінення 
корупції неможливо, тому що ще, як це підкреслю
вав Шарль Монтеск’є «… відомо вже з досвіду віків, 
що будьяка людина, яка володіє владою, схильна 
зловживати нею, і вона буде йти у цьому напрямку, 
доки не досягне належної їй межі» [3, с. 12]. 

Корупція існує в будьякій країні світу. Але 
проблеми, пов’язані з надзвичайно високим рівнем 
корумпованості українського суспільства, віднесе
но до пріоритетних напрямів діяльності Президен
та й Уряду України, що і позначається на важливос
ті їх розгляду. Тому одним із пріоритетів Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», що її презенту
вав Президент України П.Порошенко 27 вересня 
2014 р., є боротьба з корупцією. 

Корупцію зазвичай поділяють на побутову 
(пов’язану із повсякденним життям громадян), бю
рократичну, або адміністративну (що виникає при 
взаємодії громадян, підприємців із чиновниками 
нижчої та середньої ланки), політичну (корупційну 
поведінку осіб, які приймають політичні рішення) 
[4]. Для пересічних громадян найбільш загрозли
вою в повсякденному житті є перший низовий рі
вень, який утворюють корупційні відносини на 
«побутовому» рівні громадян у сфері обслугову
вання, охорони здоров’я, освіти тощо і впливає на 
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рівень життя громадян. Це власне корупція у формі 
хабарництва, «ґешефтів», «подарунків», головним 
чином у вигляді грошей чи матеріальних предметів – 
подарунків, матеріалізованих «подяк».  

Як відомо, Україна у рейтингу світової безпеки 
Global Peace Index 2016 опинилася у десятці найне
безпечніших країн, посівши 156 місце зі 162, що 
майже на одному рівні з Суданом, Центральноафри
канською республікою та Єменом. Індекси сприй
няття корупції, розраховані фахівцями Transparency 
International, показують, що впродовж останнього 
десятиріччя рівень корупції в Україні залишається 
високим. 

Цікаві дані наводяться громадською організа
цією «Свідомі», які станом на 31 березня 2016 року 
провели опитування киян. 60 % киян готові давати 
хабарі за оперативне вирішення своїх проблем, в 
першу чергу, в галузі медицини, освіти та адмініст
ративних послуг. Хоча більшість з опитаних квалі
фікують давання хабара як вимушений крок [5]. 

При цьому слід зазначити, що в країні увесь час 
лише робиться вигляд, що відбувається боротьба з 
корупцією. Тим паче, що останні роки не наводять 
офіційні дані про кількість осіб, які притягнуті до 
відповідальності за корупційні діяння. Крім того і 
самі статистичні дані достатньо фальсифіковані. 
Кількість облікованих кримінальних правопору
шень, пов’язаних з корупційним підкупом у прива
тній сфері, становить менше 5 % від усього загалу 
корупційних підкупів. Таке співвідношення навряд 
чи можливо обґрунтувати значно нижчим рівнем 
корумпованості приватного сектору. Скоріше за все 
такий результат свідчить про те, що правоохоронні 

органи, уповноважені реалізовувати антикоруп
ційну політику держави, здебільшого спрямовані 
на протидію корупційному підкупу саме у публіч
ній сфері, а не в приватній [6]. 

При цьому необхідно мати на увазі, що коруп
ційні ризики для посадової особи суттєво зроста
ють в умовах непрозорості діяльності державних 
органів, обмеження вибору під час ухвалення рі
шення щодо участі в корупційній дії, відсутності 
альтернативних варіантів; низького рівня офіцій
них доходів державних службовців відносно рівня 
цін у державі, що спостерігається в нашій країні в 
останні роки. При цьому, як правило, особливо в 
приватному секторі особа чітко враховує, що вона 
може отримати внаслідок того чи іншого коруп
ційного діяння. 

Основною метою державної політики у галузі 
боротьби з корупцією є створення дійової системи 
запобігання і протидії корупції, виявлення та подо
лання її соціальних передумов і наслідків, викриття 
корупційних діянь, обов’язкової відповідальності 
винних у їх вчиненні. Успішна протидія корупції 
можлива за умови наявності належного антикору
пційного законодавства, ефективного його засто
сування відповідними органами державної влади 
та координованості, поінформованості громадсько
сті про здійснення заходів із запобігання та проти
дії корупції, взаємодії інститутів громадянського 
суспільства з органами державної влади у сфері 
формування та реалізації державної антикорупцій
ної політики, підтримки антикорупційних заходів 
громадянським суспільством. 
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