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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Криза сучасного українського суспільства тор
кається різних сторін соціального життя, але всі 
спроби проведення прогресивних реформ не дося
гають мети через загрозливий рівень корупційної 
злочинності, яка подібно спруту проникає в най
менші щілинки, вражає весь державний організм, 
унеможливлює його здоровий функціональний 
розвиток, створює реальну загрозу національній 
безпеці. Особливо небезпечним, на нашу думку, є 
взаємозв’язок політичної, організованої та економі
чної злочинності, а також загрозливо – толерантне 
ставлення суспільства до корумпованості різних 
сторін життя, коли корупція з аномалії поступово 
перетворюється в норму поведінки 

У нещодавно проголошеній Президентом 
України П. Порошенком Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», а також у Законі України «Про 
наукову і науковотехнічну діяльність» розвиткові 
вітчизняного наукового потенціалу відведено чі
льне місце. Наука має стати одним із основних еле
ментів вирішення масштабних завдань модерніза
ції країни, забезпечення відповідного рівня її 
обороноздатності й національної безпеки [1, c. 7]. 

Протидія корупції на державному рівні є пер
шочерговою задачею, яка не може бути успішно 
вирішена одноразовими, короткочасними компа
нійськими актами. Як свідчить історична практика, 
ця діяльність повинна носити системний, широко
масштабний багаторівневий характер, опиратися 
на глибоке вивчення соціальних законів розвитку 
суспільства. І, безумовно, саме наукове осмислення 
цих глибинних процесів, їх різностороннє дослі
дження слугує міцною основою подолання кризи 
функціонування існуючої системи протидії зло
чинності.  

Як справедливо зазначає О. М. Литвинов, добре 
відомо, що ефективність боротьби зі злочинністю 
залежить від ступеня наукового забезпечення та 
аналітичного супроводження на усіх рівнях, інтен
сивності взаємодії вчених і практиків різних дотич
них галузей науки у справі формування узгодженого 
інтегрованого цілісного наукового продукту. Нега
тивні процеси і тенденції, які відбуваються в Україні, 
вимагають постійного наукового відстеження, гли
бокого і детального дослідження криміногенної об
становки, внесення відповідних коректив у страте
гію і тактику протидії злочинності [2, c. 6]. 

Юридичне нормування кримінологічної прак
тики, як актуальна проблема концептуального ви
рішення, сприяє регулятивності, стабільності, ви
значеності й системності у сфері кримінологічних 
відносин. Саме тут наявна прикладна завершеність 
у кримінології – її правотворчості та правозастосу

ванні. Як фундаментальна наука про злочинність 
вона пронизує всю правову сферу в межах предме
та свого дослідження. Кримінологічні дослідження 
як форма наукового пошуку й поширення його ре
зультатів на подальше пізнання природи механізму 
правового регулювання, відіграє в цьому механізмі 
програмновпорядковану роль, визначає стратегію 
боротьби за посилення соціальної ефективності 
галузей права, що регулюють питання, пов’язані з 
боротьбою зі злочинністю [3, c. 79–80]. 

Наукове осмислення проблем протидії корупції 
обов’язково трансформується в наукове досліджен
ня, що охоплює комплекс різносторонніх заходів 
правового, управлінського, політичного, економіч
ного, моральноетичного планів. Такого роду дослі
дження передбачає з’ясування сутності корупції та 
її ознак, детермінаційний комплекс, стратегію і та
ктику системи протидії корупції на державному 
рівні, формування нового світогляду громадян, що 
базується на несприйнятті корупції як обов’язко
вого елементу існування суспільних відносин, фор
мування нової моралі держслужбовця, підвищення 
авторитету влади, вдосконалення законодавства 
про відповідальність за корупційні діяння.  

Як слушно зазначає М. І. Мельник, належне на
укове забезпечення передбачає організацію науко
вих досліджень з проблем запобігання та протидії 
корупції, приведення їх до певної системи, розроб
лення нових пропозицій, наукових методик і реко
мендацій з цих питань, раціональне їх запроваджен
ня у практику, прогнозування та науковий аналіз 
ефективності застосування форм і засобів боротьби 
з корупцією, а також моральне і матеріальне заохо
чення авторів цих досліджень є необхідною умовою 
підвищення ефективності цієї діяльності [4].  

Як було відмічено раніше, протидія корупції 
повинна здійснюватись на державному рівні. Саме 
політична воля є вирішальним фактором ефектив
ності протидії корупції. Тому надактуальною по
стає проблема наукового супроводу державних 
програм протидії злочинності. Нажаль, досягнення 
науки при проведенні модернізації українського 
суспільства використовуються не в повній мірі. Хоча 
досвід проведення успішних модернізацій в євро
пейських країнах та сучасна демократична практика 
засвідчують важливість залучення до процесу фор
мування державної політики науково – експертного 
середовища, що дає можливість ґрунтовного, незаа
нгажованого аналізу всіх підходів і пропозицій щодо 
змісту, напрямів формування програм розвитку кра
їни та отримання потужного наукового ресурсу на 
різних рівнях їх розробки, публічного обговорення 
й здійснення [5, c. 202–203]. 
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Підводячи підсумок, слід сказати, що наукове 
забезпечення протидії корупції є одним із важли
вих елементів системного цілеспрямованого впли
ву на це небезпечне явище. Воно включає в себе 
організацію комплексних наукових досліджень з 
проблем протидії корупції, розробку нових мето

дик, рекомендацій, впровадження їх в практику, 
проведення кримінологічних експертиз на держав
ному рівні при підготовці законодавчих актів, 
спрямованих на протидію корупції, прогнозування 
та науковий аналіз ефективного застосування 
форм і методів цієї діяльності. 
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