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Роль держави в регулюванні суспіль-
них відносин є незаперечною, від її 
ефективної політики залежить стан 
належного правового забезпечення, що 
потребує системного підходу. Наявні 
проблемні питання економічної неста-
більності поряд із бойовими діями на 
сході нашої держави, зі значною кіль-
кістю проявів корупційних правопо-
рушень і все більшими проявами пра-
вового нігілізму в суспільстві щодо 
запобігання і протидії корупції. Вирі-
шення наявних проблем організацій-
ного, правового та політичного харак-
теру потребує дослідження засад 
правової політики держави з необхідні-
стю розроблення науково-теоретичних 
положень і практичних рекомендацій. 

Теоретичним і практичним питан-
ням, пов’язаним із політикою дер-
жави у сфері запобігання й протидії 
корупції та вдосконаленням вітчизня-
ного антикорупційного законодавства, 
зокрема адміністративного, присвячено 
праці вчених у галузі адміністратив-
ного права, серед яких варто відмі-
тити таких як Д. Гудков, В. Іванюк, 
О. Клок, О. Панфілов, О. Світличний, 
Д. Сіренко, І. Сопілко та ін.

Метою статті є аналіз наявних про-
блем особливостей національної анти-
корупційної правової політики держави 
та розроблення науково-теоретичних 
положень і практичних рекоменда-
цій удосконалення політики держави 
у сфері боротьби з корупцією.

Запобігання і протидія корупції пере-
дусім залежать від ефективної політики 
держави, від якої повною мірою зале-
жить діяльність органів і їх посадових 
осіб, уповноважених забезпечити реа-

лізацію національної антикорупцій-
ної правової політики держави сфері 
запобігання і протидії корупції. Під 
державною антикорупційною політи-
кою Д. Заброда розуміє передбачений 
законами й підзаконними норматив-
но-правовими актами комплекс право-
вих, економічних, освітніх, виховних, 
організаційних та інших заходів, що 
формуються й реалізуються органами 
державної влади, місцевого самовряду-
вання та громадськістю з метою вияв-
лення, припинення фактів корупції, 
усунення детермінант, що її опосеред-
ковують, відновлення порушених прав 
і законних інтересів фізичних, юридич-
них осіб і держави [1, с. 103].

При цьому запобігання корупції 
в умовах суспільно-політичних тран-
сформацій визначально розуміється 
як складний адміністративно-правовий 
процес, що формалізується нормами 
права, реалізується через норми права 
й створює соціальне середовище уне-
можливлення корупційних дій у сфері 
публічного управління. Першочерго-
вого значення набуває необхідність на 
законодавчому рівні закріпити цілісний 
механізм протидії корупції та створити 
систему діяльності органів публічного 
управління, які будуть безпосередньо 
реалізовувати антикорупційні заходи 
[2, с. 95], а саму корупцію розглядають 
як соціально небезпечне явище, зміс-
том якого є система негативних погля-
дів, настанов і діянь службових осіб 
інститутів влади й управління, держав-
них і недержавних підприємств, орга-
нізацій та установ, політичних партій 
і громадських організацій, спрямованих 
на задоволення особистих, групових 
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або корпоративних інтересів шляхом 
використання свого службового стано-
вища, усупереч інтересам суспільства 
та держави [3, с. 16].

У Законі України «Про засади 
державної антикорупційної політики  
в Україні (Антикорупційна стратегія)  
на 2014–2017 роки» від 14.10.2014  
№ 1699-VII [4], зазначено, що розв’я-
зання проблеми корупції є одним із 
пріоритетів для українського суспіль-
ства на сьогоднішньому етапі розвитку 
держави. За даними досліджень, наве-
дених в Антикорупційній стратегії, 
саме корупція є однією з причин, що 
призвела до масових протестів в Укра-
їні наприкінці 2013 року – на початку 
2014 року. Згідно з результатами дослі-
дження, 36 відсотків українців були 
готові вийти на вулицю, протестуючи 
проти корупції. За результатами прове-
деного дослідження громадської думки, 
корупція вже входила до переліку най-
більших проблем населення й викли-
кала особливе занепокоєння в 47 відсо-
тків громадян. Українці вважають свою 
державу однією з найбільш корумпова-
них у світі.

Проте виконання завдань щодо реа-
лізації засад державної Антикорупцій-
ної стратегії не завершено в повному 
обсязі. За результатами аналізу вико-
нання зазначеної Антикорупційної стра-
тегії та Державної програми щодо реа-
лізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015–2017 роки, затвер-
дженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2015 № 265, вико-
нано лише дві третини передбачених 
заходів [5]. Частина заходів виконана 
не в повному обсязі. Причинами неви-
конання заходів, визначених засадами 
державної антикорупційної політики 
в Україні, є тривале становлення нових 
антикорупційних інститутів, недоліки 
законодавства з питань запобігання 
корупції та його застосування, відсут-
ність належного механізму моніторингу 
й оцінювання виконання зазначеної 
Антикорупційної стратегії та високий 
рівень толерантності суспільства до 

корупції, недостатній рівень прозоро-
сті діяльності органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування.

На думку вчених, цілями антико-
рупційної політики в Україні має стати 
зниження рівня корупції та забезпе-
чення захисту прав і законних інтере-
сів громадян, суспільства й держави 
від загроз, пов’язаних із корупцією, за 
допомогою виконання таких завдань: 
запобігання корупційним правопору-
шенням; створення правового меха-
нізму, що перешкоджає підкупу осіб, 
які мають публічний статус; забезпе-
чення відповідальності за корупційні 
правопорушення в усіх випадках, 
прямо передбачених нормативними 
правовими актами; відшкодування 
шкоди, заподіяної корупційними пра-
вопорушеннями; моніторинг корупцій-
них факторів та ефективності заходів 
антикорупційної політики; формування 
антикорупційної суспільної свідомо-
сті; сприяння реалізації прав громадян 
та організацій на доступ до інформа-
ції про факти корупції й корупціогенні 
фактори, а також на їх вільне висвіт-
лення в засобах масової інформації; 
створення стимулів до заміщення дер-
жавних посад, посад державної й муні-
ципальної служб непідкупними осо-
бами [6, с. 242].

На думку Л. Зубкової, основною 
метою державної політики в галузі 
протидії корупції є створення ефек-
тивної системи запобігання і проти-
дії корупції, виявлення та подолання 
її соціальних передумов і наслід-
ків, викриття корупційних діянь, 
обов’язкової відповідальності винних. 
Успішна протидія корупції можлива 
за умови наявності належного анти-
корупційного законодавства, ефектив-
ного його застосування відповідними 
органами державної влади та коорди-
нованості, поінформованості громад-
ськості про здійснення заходів із запо-
бігання і протидії корупції, взаємодії 
інститутів громадянського суспільства 
з органами державної влади у сфері 
формування й реалізації державної 
антикорупційної політики, підтримки 
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антикорупційних заходів громадян-
ським суспільством [7, с. 34]. 

Саме на основі ієрархічної системи 
цілей має формуватися стратегія про-
тидії корупції, яка є важливим струк-
турним елементом антикорупційної 
політики. За відсутності стратегічних 
концептуальних ідей і цілей, принципів 
і пріоритетів, довгострокових загаль-
нодержавних програм, заснованих на 
глибокому науковому підґрунті, не 
може бути ніякої антикорупційної полі-
тики, а є лише її видимість. У межах 
стратегічних напрямів антикорупційної 
політики розвивається антикорупційна 
тактика, яка передбачає розроблення 
конкретних завдань і способів їх вико-
нання [8, с. 180].

Отже, ключовим призначенням 
антикорупційної державної політики 
є зменшення корупційних явищ і виявів 
шляхом формування та реалізації комп-
лексу спеціальних правотворчих, орга-
нізаційних, правоохоронних заходів. 
Проте сама категорія «політика» перед-
бачає ширший підхід до процесу визна-
чення системи заходів, необхідних для 
зменшення корупції [9, с. 31].

Водночас, незважаючи на те що 
Антикорупційна стратегія належно не 
виконана, повною мірою не реалізо-
вані її цілі, Антикорупційна стратегія 
визначала пріоритети й окреслювала 
загальне бачення державної політики 
у сфері запобігання і протидії корупції, 
слугувала подальшим орієнтиром ати-
корупційної політики держави. З кінця 
2017 року – терміну закінчення Анти-
корупційої стратегії, у нашій державі 
фактично відсутня політична анти-
корупційна воля держави подолання 
корупції. За відсутності нової Антико-
рупційної стратегії, відповідно, й упов-
новажені антикорупційні органи діють 
незлагоджено, а їх посадові особи, 
замість того щоб активно вести 
боротьбу з корупцією, усе частіше 
стають учасниками конфліктів, у яких 
задіяні різні політичні сили, що посла-
блює й без того не досить активну 
антикорупційну діяльність, водно-
час «корупційні прояви формуються 

в соціально неоднорідному просторі, 
який охоплює політичну, економічну 
й соціальну сфери сучасного суспіль-
ства» [10, с. 17].

Потрібно зазначити, що Закон 
України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII визначає 
правові й організаційні засади функці-
онування системи запобігання корупції 
в Україні, зміст і порядок застосування 
превентивних антикорупційних меха-
нізмів, правила щодо усунення наслід-
ків корупційних правопорушень [11].

До визначальних правових ознак, 
які відрізняють цей орган від інших 
органів виконавчої влади, варто зара-
хувати його спеціальний статус; спе-
ціальний порядок формування складу; 
обмежений термін займання посади 
члена Національного агентства; спо-
соби прийняття владних рішень; специ-
фічні методи роботи [12, с. 17].

Згідно зі ст. 11 Закону України 
«Про запобігання корупції», до повно-
важень Національного агентства, 
зокрема, належать проведення аналізу 
стану запобігання та протидії коруп-
ції в Україні, діяльності державних 
органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у сфері запобігання 
і протидії корупції; статистичних 
даних, результатів досліджень та іншої 
інформації стосовно ситуації щодо 
корупції; розроблення проектів Анти-
корупційної стратегії та державної 
програми з її виконання, здійснення 
моніторингу, координації й оцінювання 
ефективності виконання Антикоруп-
ційної стратегії; підготовка та подання 
в установленому законом порядку до 
Кабінету Міністрів України проекту 
національної доповіді щодо реалізації 
засад антикорупційної політики; фор-
мування й реалізація антикорупційної 
політики, розроблення проектів нор-
мативно-правових актів із цих питань.

Указане свідчить, що законодавець 
саме на Національне агентство поклав 
обов’язок розробити проект Антикоруп-
ційної стратегії та державної програми 
з її виконання. Крім того, відповідно до 
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Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» від 27.02.2014 № 794-VII [13], 
діяльність Кабінету Міністрів України 
спрямовується на забезпечення інтере-
сів Українського народу шляхом вико-
нання Конституції та законів України, 
актів Президента України, а також 
Програми діяльності Кабінету Міні-
стрів України, схваленої Верховною 
Радою України, вирішення питань дер-
жавного управління у сфері економіки 
та фінансів, соціальної політики, праці 
й зайнятості, охорони здоров’я, освіти, 
науки, культури, спорту, туризму, 
охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки, при-
родокористування, правової політики, 
законності, забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина, запобігання 
і протидії корупції, розв’язання інших 
завдань внутрішньої й зовнішньої полі-
тики, цивільного захисту, національної 
безпеки та обороноздатності.

Одним зі способів реалізації такого 
обов’язку держави є розроблення 
й виконання державних цільових про-
грам боротьби зі злочинністю та коруп-
цією. Як ми вже зазначали, відповідаль-
ним за розроблення антикорупційної 
стратегії в Україні є Національне агент-
ство із запобігання корупції, яке зво-
лікало з розробленням і своєчасним 
поданням Проекту Закону про Антико-
рупційну стратегію Кабінету Міністрів 
України. Оскільки поряд із Верховною 
Радою України Президент України, 
Кабінет Міністрів України наділені пев-
ними повноваженнями у сфері проти-
дії корупції, утворюють і законодавчо 
визначають компетенцію і структуру 
суб’єктів публічного управління у сфері 
запобігання корупції [14, с. 231], ука-
зані суб’єкти мали спонукати посадо-
вих осіб Національного агентства й до 
своєчасного розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів України 
Проекту Закону про Антикорупційну 
стратегію на 2018–2020 роки.

Розроблений Проект Закону 
про Антикорупційну стратегію на 
2018–2020 роки та Державну про-
граму з виконання Антикорупцій-

ної стратегії на 2018–2020 роки від 
26.04.2018 № 8324 [15] із запізненням 
подано Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України. 

Розглянувши вказаний Проект, 
Головне науково-консультативне управ-
ління Верховної Ради України, зокрема, 
дійшло висновку, що Проект передба-
чає величезну кількість заходів, сут-
ність яких полягає в запровадженні 
певних обмежень, посиленні чинних 
або запровадженні нових юридичних 
санкцій, вирішенні тих чи інших органі-
заційних питань. При цьому Проект не 
містить жодної згадки про заходи, які 
можна було б розглядати як запрова-
дження стимулів і створення належних 
умов для доброчесної поведінки потен-
ційних суб’єктів корупційних діянь. 
Тому проект загалом можна охаракте-
ризувати як такий, що не має комплек-
сного характеру й, по суті, є караль-
но-обмежувальним. З огляду на таку 
незбалансованість, виникає сумнів 
у можливості ефективної реалізації 
положень Проекту й досягнення тих 
цілей, які а ньому декларуються. Про-
ект передбачає прийняття великої кіль-
кості нових «антикорупційних» законів, 
що викликає певний подив, з огляду на 
те що протягом останніх років парла-
ментом, зокрема, й з ініціативи Уряду 
вже прийнято чимало законів, які пози-
ціонувалися як антикорупційні. Водно-
час Проект містить дуже мало приписів 
про проведення тих чи інших конкрет-
них організаційних, адміністративних 
заходів, які б спрямовувалися на усу-
нення тих чи інших умов або причин 
існування корупціогенних чинників. 
Отже, державі, замість реальної діяль-
ності з протидії корупції, фактично про-
понується обмежитися змінюванням 
законодавства [15].

У подальшому влада України нама-
галася презентувати Антикорупційну 
стратегію. Так, на той час заступник 
керівника Офісу нового Президента 
України В. Зеленського Р. Рябоша-
пка в липні 2019 року презентував 
Проект Закону України «Про засади 
державної антикорупційної політики 
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в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2019–2023 роки», який розроблено 
не Національним агентством, як це 
передбачено нормами Закону України 
«Про запобігання корупції», а Центром 
політико-правових реформ. Не вдаю-
чись до аналізу неправомірності усу-
нення Національного агентства від роз-
роблення Антикорупційної стратегії, 
зазначимо, що й до цього часу Антико-
рупційна стратегія державної антико-
рупційної політики в Україні відсутня. 
Сподівання на те, що антикорупційну 
стратегію ухвалить уже нова Верхо-
вна Рада України, що буде слугувати 
базовим складником успішної проти-
дії корупційним проявам, так до цього 
часу й не справдилося. 

Отже, з урахуванням вищевикладе-
них міркувань можна дійти висновку, 
що сьогодні в Україні фактично від-
сутня ефективна стратегія запобігання 
і протидії корупції, яка б ураховувала 
гостроту наявної проблеми в державі. 
У зв’язку із зазначеним варто підкрес-
лити, що основні функції державної 
антикорупційної політики характеризу-
ють її як соціальне призначення й прак-
тичну цінність, яка може проявлятися 
в різноманітних функціях: ідеологічній, 
інформаційній, організаційній, виховній, 
попереджувальній, запобіжній, караль-
ній, що потребує прийняття основного 
програмного документа в антикоруп-
ційній сфері, який би визначив першо-
чергові заходи із запобігання і протидії 
корупції в Україні.

У статті досліджено держану 
політику у сфері запобігання і про-
тидії корупції в Україні. Протягом 
діяльності нашої держави питан-
ня запобігання і протидії корупції 
постійно обговорювалися в державі, 
до цього процесу залучалися науков-
ці, фахівці, представники правоохо-
ронних органів. Гостро системні 
явища корупції в нашій державі 
почали проявлятися на початку 
дев’яностих років минулого сто-
ліття, що спонукало державу до 
вжиття певних дій у цьому напря-

мі шляхом прийняття відповідних 
нормативно-правових актів. Пер-
шим таким правовим документом, 
спрямованим на подолання корупції 
в Україні, варто вважати Поста-
нову Верховної Ради України «Про 
невідкладні заходи щодо боротьби з 
організованою злочинністю і коруп-
цією» від 07.05.1993, якою передбача-
лося підготувати й унести на роз-
гляд Верховної Ради України низку 
проектів законів, спрямованих на 
протидію корупції й організованій 
злочинності. Незважаючи на те що 
цей документ був політико-право-
вим, він заклав підвалини подальшої 
правової політики держави у сфері 
боротьби з корупції.

Особливо гостро питання бороть-
би з корупції постало останніми 
роками, коли вона стала загрозою 
правам людини та громадянина, вер-
ховенству права й демократії, право-
порядку й соціальній справедливості, 
стала перешкодою сталому економіч-
ному розвитку суспільства, а також 
знижує інвестиційну привабливість 
України для інвесторів, заважає роз-
витку бізнесу, руйнує довіру до судо-
вої системи та правоохоронної сис-
теми. Про це свідчить обговорення 
цієї проблематики на шпальтах різ-
номанітних засобів масової інформа-
ції представниками різних професій, 
державними посадовцями, оскільки 
негативне ставлення суспільства 
до корупції стало одним із багатьох 
складників, що спонукають держа-
ву вживати різноманітних правових 
заходів щодо запобігання і протидії 
корупції в державі.

Водночас прийняття значної 
кількості законодавчих актів і ство-
рення відповідних структур у сфе-
рі запобігання і протидії корупції в 
державі поки свідчать, що сьогодні 
ефективна державна політика Укра-
їни у сфері запобігання корупції ще 
не вироблена, що потребує подаль-
ших наукових пошуків. 

Ключові слова: закони, засади, 
суспільство, право, удосконалення.
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РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Bashkatova V. State policy on 
prevention and anti-corruption in 
Ukraine

The article examines the state policy 
in the field of prevention and combating 
corruption in Ukraine. During the 
activity of our state, the issues of 
preventing and combating corruption 
were constantly discussed in the state, 
scientists, experts and representatives 
of law enforcement agencies were 
involved in this process. The acute 
systemic phenomena of corruption 
in our country began to manifest 
themselves in the early nineties of the 
last century, which prompted the state 
to take certain actions in this direction, 
by adopting appropriate legal acts. 
The first such legal document aimed 
at combating corruption in Ukraine 
should be considered the resolution of 
the Verkhovna Rada of Ukraine “On 
urgent measures to combat organized 
crime and corruption” of May 7, 
1993, which was supposed to prepare 
and submit to the Verkhovna Rada 
of Ukraine a number of draft laws, 
aimed at combating corruption and 
organized crime. Despite the fact that 
this document was political and legal, 
it laid the foundations for the further 
legal policy of the state in the fight 
against corruption.

Particularly acute anti-corruption 
issues have intensified in recent years, 
which has become a threat to human 
and citizen rights, the rule of law and 
democracy, law and order and social 
justice, has hindered the sustainable 
economic development of society, and 
reduces the investment attractiveness 
of Ukraine for investors, ruins investors 
confidence in the judiciary and law 
enforcement. This is evidenced by the 
discussion of this issue on the front pages 
of various mass media by representatives 
of different professions and public 
officials, since the negative attitude of 
society to corruption has become one of 
the many constituents that compels the 
state to take various legal measures to 
prevent and prevent corruption.

At the same time, the adoption of a 
large number of legislative acts and the 
establishment of appropriate structures 
in the field of preventing and combating 
corruption in the country, while showing 
that today effective state policy of 
Ukraine in the field of corruption has 
not yet been developed, which requires 
further scientific research.

Key words: laws, principles, society, 
law, improvements.
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