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ВСТУПНЕ СЛОВО
Корупція — одне з найнебезпечніших для суспільства та держави явищ. Вона
підриває авторитет державного апарату, дискредитує його діяльність, руйнує основні
принципи, на котрі спирається будь-яка демократична держава: принципи рівності
громадян перед законом, справедливості, неупередженості правосуддя, захищеності
людини від різного роду протиправних посягань і свавілля чиновників та ін. Корупція
перероджує державний апарат, призводить до того, що чиновництво перестає
виконувати своє основне завдання — служити народові, суспільству,
забезпечувати

реалізацію

конституційних

прав

громадян.

Більше

того,

корумпований чиновник починає розглядати свою посаду як джерело додаткових
благ і переваг. Судді продають свої рішення, правоохоронці та представники
державних контролюючих органів за гроші сприяють уникненню порушником
покарань, організують різного роду «підстави» задля вимагання з людини грошей,
представники служб, які покликані надавати публічно-сервісні послуги, усіляко
ускладнюють вирішення питань, провокуючи громадян на дачу хабара тощо. Все
це викликає хвилю обурення в суспільстві, стає причиною загального негативного
ставлення до державного апарату, може спровокувати (та й спровокувало) масові
народні протести. А це вже вкрай небезпечно для існування самої держави.
Крім цього, корупція завдає державі значної економічної та політичної шкоди на
міжнародній арені, серйозно гальмує поступальний розвиток суспільства. Корупція в
Україні зводить практично нанівець потенційну ефективність будь-яких економічних та
соціальних програм держави, результативність управлінських рішень. У
корумповану країну не бажає йти інвестор.
Верховна Рада України неодноразово зазначала, що проблема подолання
корупції в Україні вже втратила суто юридичний аспект і перетворилася на
найсерйознішу політичну проблему, нерозв'язання і загострення якої суттєво
погіршують міжнародне становище нашої держави та її політичний імідж у світі.
Фактично сьогодні вже немає сумніву, що корупція в Україні загрожує
національній безпеці, існуванню України як держави взагалі. Саме тому боротьба
з нею розглядається в нашому суспільстві як одне з найголовніших його завдань.
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Незважаючи на основні загальні риси, притаманні корупції в усьому світі,
корупція в кожному суспільстві має й свої особливі риси. Для того щоб
застосування відповідних заходів протидії мало максимальний ефект, вважаємо
за доречне проведення постійних досліджень особливостей національних
проявів корупції на певних етапах державотворення, визначення найбільш
небезпечних (корупціогенних) сфер суспільства, форм її проявів. Тільки тоді
можна визначити й застосувати найефективніші способи боротьби з корупцією.
Запропонована робота являє собою низку статей, які стали результатом
дослідження науковців з таких питань, як: становлення корупційних відносин в
Україні, причини та умови виникнення корупції в державному механізмі,
протидія корупційним проявам у сфері надання адміністративних послуг,
проблеми

збирання

правопорушеннях,

доказів

пов’язаних

та
з

доказування

корупцією,

в

адміністративних

можливості

запровадження

міжнародного досвіду в питаннях протидії корупції, проблеми визначення
правового статусу викривачів у антикорупційній діяльності, а також окремі
аспекти реалізації права на справедливий суд у провадженнях у справах про
притягнення

до

адміністративної

відповідальності

за

корупційні

правопорушення.
Сподіваємось, що збірник стане в нагоді як науковцям, викладачам,
аспірантам, студентам, так і практичним працівникам правоохоронних та
контролюючих органів, суддям.
В. М. Гаращук,
доктор юридичних наук, головний науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН України
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В. М. Гаращук,
д-р юрид. наук, головний науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
СТАНОВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Докорінна зміна економічної формації, політичні та соціальні потрясіння,
які завжди супроводжують руйнування старих устоїв, первинне накопичення
капіталу в 90-х рр. минулого століття (часто відверто протизаконними способами)
спровокували стрімке зростання корупційних відносин в Україні. Ці відносини
поширилися настільки, що стали загрожувати існуванню самої держави.
Корупція перероджує державний апарат, призводить до того, що чиновництво
перестає виконувати своє основне завдання — служити народові, суспільству,
забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян. Подолати такий стан
можливо лише кардинальними засобами. Саме тому боротьба з корупцією
розглядається в нашому суспільстві як одне з найголовніших його завдань.
Корупція — одне з найнебезпечніших для суспільства та держави явищ. Вона
підриває авторитет державного апарату, дискредитує його діяльність, руйнує основні
принципи, на котрі спирається будь-яка демократична держава, принципи рівності
громадян перед законом, справедливості, неупередженості правосуддя, захищеності
людини правоохоронними структурами від різного роду протиправних посягань і
свавілля чиновників та ін. Крім цього, корупція завдає державі значної економічної та
політичної шкоди, серйозно гальмує поступальний розвиток суспільства. Корупція в
Україні зводить практично нанівець потенційну ефективність будь-яких економічних та
соціальних програм держави, результативність управлінських рішень. Ще Г. В. Ф.
Гегель зазначав, що частина державної влади, яку придбав для себе окремий
індивідуум, втрачена для влади загальної1.
Будучи безпосередньо пов'язаною з механізмами державного управління,
корупція зустрічається практично в кожній політичній та економічній системі, є

Гегель, Г. В. Ф. Конституция Германии. Политические произведения [Текст] / Г. В. Ф. Гегель. – Л. :
Наука, 1978. – С. 184.

1
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складовою

частиною

механізму

злочинної

експлуатації

громадянського

суспільства тими корисливо-бюрократичними структурами, які переродилися з
дійсно державних 1. В основі визначення корупції в її політичному значенні
лежить відомий постулат, відповідно до якого бюрократія фактично є хазяїном
державних ресурсів і все, що існує в державі, стає власністю бюрократії. Сама ж
вона об'єднує посадових осіб усіх державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних та муніципальних установ, збройних сил та інших
військових формувань. Корупція в зазначеному розумінні означає привласнення
посадовими особами власності та інших вигод опосередковано — шляхом
отримання влади. Привласнення власності характеризує економічний аспект, а
отримання влади і надання переваг та пільг, в тому числі й при порушенні ними
закону, — політичний 2. Сьогодні в Україні влада фактично перетворилася на
найвигідніший «бізнес»: затрат — нуль, ризик — мінімальний, дивіденди —
колосальні.
Верховна Рада України ще у 2001 р. у Постанові «Про підсумки
парламентських слухань щодо стану боротьби з корупцією в Україні» зазначила,
що проблема подолання корупції в Україні вже втратила суто юридичний аспект і
перетворилася

на найсерйознішу політичну проблему,

нерозв'язання і

загострення якої суттєво погіршують міжнародне становище нашої держави та її
політичний імідж у світі. Фактично сьогодні вже немає сумніву, що корупція в
Україні загрожує національній безпеці, існуванню України як держави взагалі.
Про це ж йшлося і в першому абзаці Концепції подолання корупції в Україні «На
шляху до доброчесності», яка була схвалена Указом Президента України від
11.09.2006 р. № 742 3. Стаття 7 Закону України «Про основи національної безпеки

Панов, М. І. Правовий та соціоісторичний аналіз феномену корупції [Текст] / М. І. Панов,
Л. М. Герасіна // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред.. В. Я. Тацій. – Х. : НЮАУ,
2000. – Вип. 45. – С. 162.
2
Гаухман, Л. Коррупция и коррупционное преступление [Текст] / Л. Гаухман // Законность. – 2000. –
№ 6. – С. 2–3.
3
Втратила чинність у зв’язку зі схваленням Указом Президента України 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011
Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки, яка також у ст. 1 зазначає: «Масштаби
поширення корупції загрожують національній безпеці України» (див.: Офіц. вісн. України. – 2011. – №
83. – Ст. 3020. – С. 33).
1
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України» також розглядає як загрозу національним інтересам і національній
безпеці України поширення корупції, хабарництва в органах державної влади,
зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності 1. Такий стан
характерний для пострадянських країн. Про те, що корупція перетворилася на
реальну загрозу національній безпеці, у 1999 р. зробив заяву і Національний
антикорупційний комітет Росії 2.
На небезпечність корупції для держави вказував й відомий бізнесмен
Д. Сорос: «У всьому світі країни, які начебто повинні бути багатими, залишаються
злиденними. Маючи цінні природні ресурси, такі як нафта, алмази та золото, прості
люди Анголи, Нігерії, Казахстану і подібних до них країн умирають у злиднях, тому
що корумповані чиновники процвітають. Гроші, які могли б використовуватися, щоб
зменшити бідність і надати поштовх економічному зростанню, замість цього
розкрадаються... Існує тісний зв'язок між експлуатацією природних ресурсів та
поширеністю корумпованих і репресивних режимів. Безпечний потік доходів
дозволяє таким режимам підтримувати владу. У свою чергу, контроль над
величезними потоками грошей надає диктаторам стимул чіплятися за владу. Не
маючи потреби в широкій громадській підтримці, ці режими можуть пригнічувати
громадян та ігнорувати основні потреби суспільства (охорона здоров'я, освіта та
ін.)»3.
Практично всі дослідники корупції, правознавці, філософи, соціологи,
визначаючи її сутність, виходять з того, що корупція не може бути зведена до
примітивного хабарництва або іншого правопорушення (особливо в умовах
ринкової економіки) 4. Лобізм, фаворитизм, протекціонізм, внески на політичні
цілі, інвестування комерційних структур за рахунок держави, різні форми
переведення державної власності в приватну, використання злочинних зв'язків,
Про основи національної безпеки України [Текст]: Закон України від 19 черв. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради
України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
2
Див.: Российская юстиция. – 1999. – № 12. – С. 6. Зважаючи на менталітет наших народів та загальні
процеси, що відбуваються в пострадянських слов'янських державах, ми вважаємо за доцільне
порівнювати стан корупції в Україні та Росії.
3
Soros, G. Transparent corruption [Текст] / G. Soros // Financial Times. – 2002. – June 13.
4
Див.: Гаращук, В. М. Адміністративно-правові аспекти боротьби з корупцією [Текст] / В. М. Гаращук
// Вісн. Акад. правов. наук України. – 1997. – № 4. – С. 131–136.
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рейдерство під прикриттям судових рішень та правоохоронних структур,
ухвалення свідомо неправосудних рішень — ось далеко не повний перелік форм
корупції.
У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції подається як
дослівний переклад з латинської «corruption» — «корозія, роз'їдання, руйнування».
Відомий російський філолог С. І. Ожегов визначав корупцію як «підкуп хабарами,
продажність посадових осіб, політичних діячів»1.
У Законі України від 5 жовтня 1995 р. «Про боротьбу з корупцією»2
законодавець уперше дав юридичне визначення такому явищу, як корупція (хоча
корупція є явищем скоріше соціальним, кримінологічним, ніж юридичним):
«діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на
протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних
благ, послуг, пільг або інших переваг» (ст. 1).
У Законі України від 11 червня 2009 р. «Про засади запобігання та протидії
корупції»3 (п. 4 ст. 1) корупцією визнавалися дії з «використання особою наданих
їй службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень та пов'язаних з цим можливостей».
Практично тотожне визначення корупції закріплено в п. 5 ст. 1 чинного
Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про запобігання корупції». Корупцією
визнаються дії з «використання особою, зазначеною у частині першій статті 3
цього Закону (стаття перелічує суб’єктів, на яких поширюється дія цього закону,
фактично — суб’єктів корупційних правопорушень та правопорушень,
Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд.,
исправ. – М. : Рус. яз., 1991. – 917 с.
2
Про боротьбу з корупцією [Текст]: Закон України від 5 жовт. 1995 р. // Відом. Верхов. Ради України.
– 1995. – № 34. – Ст. 266.
3
Про засади запобігання та протидії корупції [Текст]: Закон України від 11 черв. 2009 р. //Офіц. вісн.
України. – 2009. – № 53. – Ст. 1822.
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пов’язаних з корупцією. — В. Г.) наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних
з ними можливостей» 1.
Таке визначення відповідає за смисловим навантаженням визначенню, яке дає
корупції ООН. У Довідковому документі про міжнародну боротьбу з корупцією
(квітень 1995 р.) вона визначається як «зловживання державною владою для
отримання вигоди в особистих цілях»2. Це широке тлумачення корупції ми й
візьмемо за основу.
Корупція з самих перших днів незалежності становила та продовжує бути
серйозною проблемою для нашої держави. За відомостями експертів Всесвітнього
економічного форуму (ВЕФ), опублікованими в 1998 р. у Женеві, в Глобальній
доповіді про конкурентоспроможність у рейтинговій таблиці доповіді Україна на
той час посідала 53 місце (Росія — 52). Існують й інші оцінки. Наприклад, за
рейтингом впливової неурядової організації Transparency International Україна
понад 15 років тому посідала 82 місце3. У 2006 р. вона була вже на 99 місці, у 2007
р. — на 118, у 2008 р. — на 134. Рейтинг світової корупції був опублікований
організацією Transparency International. Він стосується корупції в державних
секторах 163 країн світу 4. У 2009 р. Україна посідала 146 місце зі 180 країн, що
були піддані відповідному тестуванню, разом з такими державами, як Росія,
Бенін, Малаві, Малі, Принсіпе. У 2014 р. відповідно до Індексу сприйняття
корупції міжнародної організації Transparency International Україна посіла 142
Про запобігання корупції [Текст] : Закон України від 14 жовт. 2014 р. // Відом. Верхов. Ради України.
– 2014. – № 49. – Ст. 2056.
2
Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією, підготовлений Секретаріатом ООН
[Текст]. – А/CONF. 169/14. – 1995. – 13 Apr.
3
Аргументы и факты в Украине. – 2000. – № 40.
4
Див.: www. Inter-k.com.ua / news.
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місце зі 175 країн, що досліджувалися (поряд з Угандою і Коморськими
Островами)1. Тобто Україна стабільно закріпилася серед найкорумпованіших
країн світу. Але слід зазначити, що деякі розбіжності в показниках об'єктивно
неминучі за тих умов, що стан корупції в країнах постійно змінюється, різні
організації використовують неоднакові підходи до оцінювання «корумпованості»,
у світі існують нетотожні тлумачення терміна «корупція» та ін. До того ж це явище
є одним із найбільш латентних серед видів правопорушень.
За словами американського експерта Джеффрі Сакса, високий рівень корупції
зумовлений безсистемним характером реформ в Україні та Росії: «Обидві вони
вважаються вкрай корумпованими, ненадійними у виконанні контрактів і навіть
такими, що мають ненадійний поліцейський захист фізичної безпеки»2.
За відомостями журналу «Форбс», Україна станом на березень 2009 р. в
рейтингу країн з найкращими умовами для бізнесу посідала 97 місце (в 2008 р. —
75). (Відомості наведено в програмі «Подробности». Телеканал «Інтер», 2009 р. 21
березня). У 2013 р. була вже на 140 місці, але за 2014 р. завдяки реформам у сфері
дерегуляції в будівництві, реєстрації власності та доступу до кредитування
піднялася на 28 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу, посівши 112
позицію зі 189 досліджених економік3.
Експерти ВЕФ вже у середині 90-х рр. минулого століття включили Україну
та Росію до групи країн, «де злочинність, корупція, відсутність особистої безпеки і
відкрите нехтування податковими законами настільки стали нормами життя, що
право, засноване на законі, серйозно підірване» 4. (Вражаючі відомості були свого
часу наведені каналом НТВ 6 червня 2008 р. в телевізійних новинах: доходи
корупціонерів у Росії сягають третини національного бюджету! На такі дані у
своїх виступах неодноразово посилалися Президент та Прем'єр-міністр Росії.

Ukraine remains most corrupt country in Europe [Текст] / Transparency International, Інтерфакс
Україна, 2014. –December 3.
2
Цит. за: Лунеев, В. В. Коррупция учтенная и фактическая [Текст] / В. В. Лунеев // Государство и
право. – 1996. – № 8. – С. 81.
3
Україна різко злетіла в рейтингу легкості ведення бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1491735.
4
Corruption Watch. – 1998. – № 8. – June 24.
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Існують і дослідження, які називають цифру, що дорівнює національному
бюджету або перевищує його у двічі!)
Не «пасе задніх» у цьому й Україна. Так, за відомостями експертів
Українського центру економічних і політичних досліджень, з тіньовими
структурами в Україні вже на початку незалежності були пов'язані практично всі
рівні державних службовців і депутатів. За деякими оцінками, 60 % організованих
злочинних груп, 40 % підприємців та близько 90 % комерційних структур уже
тоді (у 90-х рр. XX ст. – В. Г.) мали корумповані зв'язки в різних органах влади і
управління, а понад 60 % доходів середнього службовця становив хабар1. Досить
спірні висновки, але не звертати на них увагу не можна. Тим більше, що рейтинги
України щодо корупції відтоді змінилися не на краще.
Все це призводить і до того, що міжнародні економічні та фінансові кола
визнають Україну вкрай ризиковою для бізнесу країною, не рекомендують
інвесторам укладати свій капітал в українські підприємства. Саме тому боротьба
з корупцією повинна стати одним із основних державних пріоритетів.
Наведене свідчить про велику моральну та політичну шкоду, яку завдає
корупція суспільству та іміджу держави, але ж корупція завдає України й
величезної економічної шкоди (Деякі фахівці ще понад 15 років тому дійшли
висновку, що корупція є основною причиною економічної кризи в країни2.)
Так, за відомостями фахівців Світового банку, шкода, яку завдавала у той час
економіці України корупція, визначалася таким чином:
- державні службовці видають ліцензії за хабарі, що призводить до зростання
вартості товарів та послуг на 3-10 %;
- кримінальні групи (з мовчазного дозволу влади) контролюють ринки та
встановлюють на них ціни — надбавки до ціни товару або послуги через це
складають 15-20 %;
- податкові інспектори за певну винагороду дозволяють приховувати частину
Див.: Литвак, О. М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992–1995 роки) [Текст]
: автореф. дис... канд. юрид. наук / О. М. Литвак. — X., 1997. — С. 17.
2
Див.: Керея, І. Корупція як основна причина економічної кризи [Текст] / І. Керея // Економіка,
фінанси, право. – 2000. – № 3. – С. 26–28.
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доходів — бюджет недоотримує до 50 % надходжень;
- державні службовці за винагороду замовляють коштовне обладнання
комерційним структурам, необґрунтовано завищують ціну обладнання, вартість
робіт. Таким чином, ціна на товари та послуги підвищується на 20-100 %;
- на підкуп посадових осіб різного рангу витрачається від 30 до 50 %
прибутку, отриманого від «тіньового» та легального бізнесу.
Слід зазначити, що ці дослідження проводилися наприкінці 90-х рр.
минулого століття фахівцями, не дуже знайомими з нашим менталітетом (Не існує
й єдиного «методологічного стандарту» оцінювання корупції. Тому, на нашу
думку, слід з певною обережністю ставитися до будь-яких цифр, що наводяться
дослідниками.).
Корупція та казнокрадство призвели до того, що вже на початку нового
тисячоліття (зі слів екс-президента України Л. Кучми) «тіньовий» сектор
економіки в нашій державі сягнув 45–60 % народногосподарського комплексу 1.
А зі слів екс-глави Адміністрації Президента України В. Медведчука, 65 %
грошових коштів в Україні на той час знаходилися у «тіньовому» секторі2. Тільки
з 1991 по 1997 рр. за кордон з України вивезено 150 млрд дол. США3. Цифри
дещо сумнівні, але якщо зважити на економічний потенціал України початку 90х рр. XX ст., то є над чим замислитися. Деякі фахівці називали цифру в понад 100
млрд дол. «відмитих», а потім отриманих унаслідок злочинної діяльності в Україні
з часу проголошення її незалежності й до початку нового тисячоліття4. Згадуючи
часи, коли в країні друкувалися «купони», що називалися грошима, які, на відміну
від трикопійкового трамвайного квитка — фактично документа суворої звітності, не
мали ані серії, ані номера (за винятком купюри в 100 крб, що мала номер), наведені
цифри вже не здаються такими нереальними.
Корупція призвела до того, що сьогодні в Україні майже не залишилося
підприємств державної форми власності. Корупційними схемами вони віддаються за
Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 листоп.
Програма «Подробности», телеканал «Інтер», 2001 р., 5 лип.
3
Програма «Подробности», телеканал «Інтер», 1997 р., 23 верес.
4
Голос України. - 1999. - 30 січ.
1
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безцінь у приватні руки «своїм людям». Згадаємо Чорноморське пароплавство,
Одеський припортовий завод, шахти та металургійні комбінати Донбасу,
високотехнологічні підприємства Харківщини, значну частину нафтогазового
комплексу країни та ін.
На початку XXI ст. у загальнопланетарному масштабі корупція призводила
до того, що понад 600 млрд дол. США щорічно у країнах світу уходили «в тінь»1.
За відомостями Всесвітнього банку, щорічно міжнародні потоки коштів, отриманих
злочинним шляхом, шляхом корупції та ухилення від сплати податків, становлять
від 1 до 1,6 трил. дол. США 2.
Корупція, хоча й опосередковано, шляхом аморального та протизаконного
перерозподілу матеріальних цінностей, благ і коштів сприяє загальному зубожінню
населення не тільки окремих держав, а й переважної кількості населення планети в
цілому. На початку нового тисячоліття з усього населення Землі понад 3 млрд людей
мали щоденний дохід менше 2 дол. на день (у тому числі Україна), а 1 млрд —
проживали на 1 дол. на день, при тому, що 80 % світових багатств належать лише 20 %
населення планети3. Наприкінці першого десятиліття нового століття ситуація в
Україні стала дещо покращуватись (дослідники вже називали цифру в 4 дол. США
на день), але сьогодні, коли курс долара упав втричі, а середні зарплати та пенсії
зросли мінімально, у гривневому еквіваленті стан справ катастрофічно погіршився.
(Мінімальний розмір пенсії в 2015 р. встановлений в розмірі 949 гpн,
максимальний — 9 490 грн. Але ж питання у тому, скільки пенсіонерів і які пенсії
отримують. Усього в Україні 13,5 млн пенсіонерів, 7 млн отримують мінімальну
пенсію (тобто до 1 000 грн), 4,5 млн — від 1 000 до 2000 грн, 2 млн — понад 2
000 грн. Іще 0,3 млн від 9 000 до 9 490 грн. Таким чином, середня пенсія дорівнює
приблизно 1 670 грн. (при прожитковому мінімумі 1 176 грн). Якщо 1 670 грн
поділити на 24 (приблизний курс продажу долара на час написання цих рядків (а
був і більший), виходить 69,6 дол. США на місяць. Ділимо цю цифру на 30 (днів),

Програма «Подробности», телеканал «Інтер», 2002 р., 5 бер.
http://www.diamatik.civicua.org/a-news/news.php?id=1103&groupid=.
3
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отримуємо 2,3 дол. США на день. І це відносно середньої пенсії. Відносно
мінімальної — 1,3 дол. США на день.)
Аналізуючи стан та причини корупції в Україні, не можна не звернутися до
стану справ у інших державах світу, перш за все в Росії, з якою протягом століть ми
мали спільний шлях розвитку, близький менталітет і маємо багато в чому тотожні
проблеми

сьогодення. При

цьому слід

ураховувати, що

корупція

—

транснаціональне явище. Вона потребує порівняльного аналізу, вивчення досвіду
боротьби з нею наших сусідів, а також країн, де рівень корумпованості чиновництва
мінімальний.
Одним із показників тенденції становлення корупційних відносин у Росії є
відомості, отримані шляхом опитувань керівників деяких російських компаній,
проведених фондом «ІНДЄМ» протягом 2001–2005 рр. Відповідно до нього річний
обсяг корупційних витрат, які в середньому несе російська фірма, тільки за вказаний
період зріс з 23 тис. дол. США до 244 тис. дол. США, тобто більше ніж у 10 разів.
Сукупний обсяг усіх корупційних платежів у сфері бізнесу в країні виріс з 33,5
млрд дол. США в 2001 р. до 316 млрд дол. США в 2005 р., що багаторазово
перевищує зростання доходів федерального бюджету Росії 1.
Спільне дослідження Світового банку і Європейського банку реконструкції та
розвитку стосовно частоти давання хабара в Росії показує, що така частота виросла
не набагато (з 38,72 % у 2004 р. до 39,30 % у 2005 р.), тобто бізнес не став платити
частіше, але він став платити значно більше. Деякі українські політики у своїх
виступах у засобах масової інформації на той час відмічали таку ж тенденцію й в
Україні. Зрозуміло, що весь корупційний тягар бізнесові структури потім
перекладають на пересічних громадян, закладаючи його в ціни на товари та послуги.
Наведене свідчить про те, що корупція за часів незалежності зросла не тільки
кількісно, а й якісно. Вона набула системних властивостей, починає викликати
системні зміни в суспільстві. Вимагання хабара, інших матеріальних та
нематеріальних благ і переваг стали не просто поодинокими протиправними діями
Див. Константинов:, А. Коррумпированная Россия [Текст] / А. Константинов. – М. : Олма-пресс, 2006.
– С. 8.
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окремих посадових осіб, а загальним правилом ведення бізнесу та обов'язковою
формою державного управління. Хабарі та «відкати» заздалегідь закладаються в
затратну частину бізнес-планів. Закони та урядові рішення все частіше
приймаються в інтересах окремих олігархічних кланів та груп. На службу їм
поставлені значна кількість працівників правоохоронних та контролюючих органів
та судова система. Сьогодні довіра до правоохоронної системи вкрай низька.
Особливо це стосується судової системи. Так, за даними Світового Індексу
Правосуддя (World Justice Project – Rule of Law Index), Україна у сфері
«відсутність корупції» в судовій системі посіла 94 місце з 99 проаналізованих
країн. Сумнозвісний хабарник, колишній голова Львівського апеляційного суду
І. Зварич в інтерв’ю Київській газеті «ВВС» заявив: «Наша система правосуддя
настільки прогнила, система цінностей настільки спаплюжилась, що бути
чесним суддею в Україні — великий ризик для кар’єри та здоров’я, набагато
більший, аніж бути суддею-хабарником... А якщо ви візьмете справи з
політичним підтекстом — там узагалі судді нікуди подітися. Яке б рішення він
не прийняв, у іншої сторони завжди знайдеться купа аргументів поставити його
дії під сумнів... Зараз на найвисоких посадах в Україні сидять такі хабарники, що
у порівнянні з ними я жалюгідний учень, такий собі фокусник-невдаха». Він
вірно наголосив, що «...починається корупція на самому верху — в Конституції,
в двозначних законах, де повно суперечностей, там, де депутатська
недоторканність, там, де народ не має навіть символічної можливості
контролювати владу» 1. Хабарництво провокує й низький рівень життя
службовців апарату управління; затримки в одержанні ними заробітної платні;
високі ціни на товари та послуги, що наближаються до світових (а у деяких
випадках і перевищують їх); конфіскаційна податкова політика держави, при
якій підприємцю легше «купити» урядовця і приховати за його допомогою
прибутки, ніж платити з них податки; вседозволеність та недоторканність
багатьох високопосадовців, унаслідок чого службовець нижчого рангу ставить
запитання: «Їм можна, а чому мені не можна?!», та ін. Поглиблює ситуацію не
1
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тільки небажання чиновництва запроваджувати ефективний механізм контролю
за своїми ж діями (дещо глузуючи можна сказати: найбільш безрезультативна
боротьба — боротьба з самим собою, все одно якась із сторін «самого себе»
програє), а й технічна неможливість всеохоплюючого контролю. Це пов’язано з
певною консервативністю чинного законодавства, яке змінюється повільніше,
ніж суспільні відносини, а також з тим, що сам контроль вимагає істотних витрат
(мається на увазі дійовий контроль). До того ж надмірно жорсткий контроль
завдає удару по якості управлінського персоналу та призводить до відтоку
творчих розумних кадрів. У цілому ж можна сказати, що саме управління містить
потенційну можливість корупції. Ця можливість стає об’єктивною, коли
потенційна рента від учинення корупційних дій істотно перевищує ризики
покарань (втрат).
У юридичній, а переважно в публіцистичній літературі часто трапляються
заклики покінчити з корупцією раз і назавжди. Політичні та державні діячі
протягом століть обіцяють, ставши при владі, подолати корупцію. На нашу ж
думку, повністю подолати корупцію неможливо, у будь-якому разі в недалекому
майбутньому. На такий висновок наштовхують аналіз політичної і правової
думки минулих часів та історія права. Хабарництво та інші форми зловживання
владою заборонялися (або в документах згадувалися як явище) ще у таких давніх
джерелах права, як «Закони Ману» (стародавня Індія), «Закони ХІІ таблиць»
(Стародавній Рим) та ін. Приклади корупції (як би ми зараз сказали) та її
засудження містять Біблія, Коран, Старий Завіт, вчення Будди та ін. Але суттєво
корупцію зменшити можна. Прикладом цьому є Сінгапур. Містодержава на
початку 70-х рр. минулого століття вважалося одним з найкорумпованіших у
світі. Але спільними зусиллями влади та громадськості, засобів ЗМІ, завдяки
просвітницькій роботі, роз’ясненням та агітації населення вдалося переломити
ситуацію. Громадяни перестали давати хабара, про будь-який випадок його
вимагання зразу повідомлялося правоохоронним органам, які миттєво реагували
на сигнал. Результат: вже наприкінці 70-х рр. ХХ ст. Сінгапур став одним з
найменш корумпованих міст світу. На небезпеку для суспільства нечесного
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(читай корумпованого. — В. Г.) чиновництва прямо чи опосередковано
вказували Конфуцій, Шан Ян, Платон, Аристотель, Цицерон та інші стародавні
філософи, філософи середньовіччя — М. Макіавеллі, Ш. Монтеск’є, Б. Спіноза,
Дж. Локк, пізніше — І. Кант, Г. В. Ф. Гегель та ін. Таким чином, можна сказати,
що корупція фактично народилася разом із державним апаратом, кастою
управлінців, які швидко побачили можливість використовувати державну владу
в особистих корисливих цілях. Ось декілька історичних прикладів. У Парижі в
Національній бібліотеці Франції зберігається папірус, знайдений французьким
археологом Прісс д’Авеном, датований 3350 р. до н. е., такого змісту: «Наша
земля занепадає. Хабарництво та корупція процвітають. Діти перестають
слухатися батьків. Кожен хоче написати книгу й кінець світу вже недалеко». За
759 р. до Різдва Христова пророк Ісайя звертався до свого народу з
попередженнями: «Князі твої — законозлочинці і співучасники крадіїв; всі вони
полюбляють подарунки та женуться за хабарем» (Іс. 1:23). У Старому Завіті
говориться, що Мойсей проповідував проти прийняття подарунків, тому що вони
«засліплюють очі» та призводять до несправедливості. У Корані навіть
зафіксовано спеціальну заборону платити хабарі. Пророк Мухаммед застерігав,
що Аллах прокляне всіх, хто платить та бере хабарі, а також того, хто сприяв
цьому. Будда теж зазначав, що коли правитель, керуючи державою, шукає
вигоди, то це врешті-решт призведе до того, що буде перекручена сутність
суспільних відносин, ігноруватимуться принципи справедливості. Хабарництво
зумовлює не тільки ухвалення нечесних рішень, а й те, що високі державні
посади обіймають негідні люди. «Несправедливі чиновники, — казав Будда, —
це злодії, які крадуть щастя народу... вони обдурюють і правителя, і народ, таким
чином стаючи причиною всіх бід нації» 1. Навіть найжорсткіші заходи боротьби
з корупцією не змогли повністю викорінити це зло. Прикладом цього є відомі
історичні факти. У крісло, яке за наказом персидського царя Камбуза було
обтягнуто шкірою, знятою з судді, якого спіймали на хабарі, сідав інший суддя,
Цит. за: Омельченко, С. Корупція з точки зору різних культур світу [Текст] / С. Омельченко //
Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 3. – С. 54–57.
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який знову ж брав хабарі. Смертну кару за хабар булу передбачено й у
Стародавньому Римі.
Наша східнослов’янська корупція має низку своїх рис. Її особливістю є те,
що вона значною мірою була спровокована самою державою шляхом
запровадження на Русі (за прикладом Візантії) системи «кормління» з посад.
Посадські люди (бояри, воєводи, судді) годувалися завдяки підношенням
місцевих жителів, оскільки держава їм не платила. Коштовний подарунок,
підношення, у свою чергу, виокремлювали людину з кола інших прохачів,
сприяли тому, щоб його прохання було виконано. Саме система «кормління», яку
скасували лише у 1555 р., привчила російський народ до тієї простої думки, що
кращим способом вирішення справ є підношення1. Мабуть тоді як реакція на
стан справ народилося славнозвісне: «Не подмажешь — не поедешь» (рос.). Але
ще до офіційного скасування системи «кормління» «Судебник» Івана Грозного
(1550 р.) забороняв хабарництво та передбачав покарання за нього. «Судная
грамота» 1561 р. встановлювала жорсткі санкції за отримання хабарів судовими
чиновниками і вимагала засуджувати таких суддів до страти, а майно їх
віддавати тим, хто на них здійснив донос. Відомим є і спеціальний Указ царя
Михайла Федоровича «Про боротьбу зі зловживаннями воєвод та приказних
людей» (1620 р.). Але це мало допомагало. Лихоїмство та мздоїмство
продовжували поширюватись (форми корупції того часу). Під лихоїмством
розумілося отримання чиновником підношень (часто на досить постійній основі,
задля

прихильності

можновладця)

без

порушення

останнім

своїх

функціональних обов’язків. Свого роду форма данини. Тобто чиновник
виконував свої посадові обов’язки, отримуючи винагороду від держави та від
прохача. Мздоїмство — отримання винагороди чиновником за вчинення ним на
користь хабародавця протиправних дій. Остання форма корупції вірно
вважається більш небезпечною, оскільки фактично руйнує державний апарат,
знищує його законні повноваження, породжує та закріплює в суспільстві нові
Константинов, А. Коррумпированная Россия [Текст] / А. Константинов. – М. : Олма-пресс, 2006. – С.
20.
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протизаконні відносини. Історичними підтвердженнями такої думки є
зловживання владою боярина Морозова та його оточення, хабарництво
улюбленця Петра І О. Меншикова, часи правління Катерини І, яка Указом 1726
р. повернула стару систему, за якою передбачалося: «приказним людям
жалування не давати, а годуватися їм від чолобитників, — хто що дасть за
власною волею» (Лише за Катерини ІІ остаточно було затверджено грошове
забезпечення чиновників.).
Західна Європа теж не була винятком. Досліджуючи проблему становлення
та розвитку державного фінансового контролю, професор Рене Штурм фактично
надав приклади хабарництва тогочасної «просвітленої Європи». Він зазначав, що
відсутність контролю в ХIV ст. спричиняла питоме цьому стану зло: чиновники
казначейства «захоплювали народні пожитки й обертали на свою користь гроші,
що були призначені для казначейства. Але коли пограбування перевищували
міру, їх (чиновників. — В. Г.) вішали; таким був у той час підсумковий спосіб
контролю «а posteriori»1. Відомий російський вчений кінця XIX — початку XX
ст. І. Х. Озеров наводить такий приклад: «У Франції… наприкінці ХVІІІ ст., коли
посади продавалися, будь-яка посадова особа мала змогу купити посаду свого
власного контролера. Те ж саме було до 1860 р. і в Російській імперії (тобто і на
теренах України. – В. Г.) з тією лише різницею, що не потрібно було сплачувати
за право контролю над самим собою, — воно було встановлене законом» 2.
Зрозуміло, відсутність належного контролю за рухом державних коштів —
поживне середовище для корупції.
Не все так добре у сфері протидії корупції і в країнах Західної Європи та
інших державах у наші часи. Згадаємо хоча б ситуацію навколо Європарламенту
(1999 р.), коли його високопосадовці вимушені були піти у відставку через
корупційний скандал, постійну «зірку» корупційних скандалів колишнього
італійського лідера С. Берлусконі, корупційний скандал навколо голів

Штурм, Р. Бюджет [Текст] / Р. Штурм. – СПб., 1907. – С. 486.
Озеров, И. Х. Основы финансовой науки [Текст] / И. Х. Озеров // Учение об обыкновенных доходах.
– М., 1908. – Вып. I. – С. 52.
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Єврокомісії (2014 р.) та ін. Італія, Англія, Японія, Франція — майже половина
звинувачень на адресу політиків — учинення ними корупційних діянь.
Як свідчить історичний аналіз, корупційні процеси були достатньо
поширеними в минулому й на теренах сучасної України. Деякі дослідники
вітчизняної історії намагаються подати суспільні відносини в Україні часів
гетьманства

майже

як

ідеальні,

представляючи

тогочасну

Україну

демократичною, соціальноорієтнованою. Але це не зовсім відповідає історичним
реаліям. Як приклад, у Конституції Пилипа Орлика 1710 р. цілу главу 10
присвячено боротьбі з корупцією. У ній висвітлюються й форми зловживань
можновладців того часу: «Через те що ясновельможний гетьман повинен з
обов’язку свого уряду провадити і достерігати лад у Вітчизні та Війську
Запорозькому, то передовсім він має недремно пильнувати і докладати
особливого старання щоб простим козакам і посполитим не чинилось надмірних
утисків спустошливих поборів і здирств. Ті надужиття спонукають люд покидати
обжиті місця і пускатися у чужі краї, аби пошукати собі поза межами вітцівської
землі життя без тих прикрощів — догіднішого, відраднішого і спокійнішого.
Тому постановляємо, щоб панове полковники, сотники, отамани та інші
військові і посполиті урядовці більше не наважувалися виконувати панщин та
інших приватних робіт силами козаків і посполитих, а надто якщо ті люди не є
їхніми безпосередніми підлеглими ані слугами: не посилати на сінокіс ані на
жнива, не силувати гатити греблі, не чинити над ними насильства захопленням
ґрунтів чи примусом до невигідного їх продажу і не конфісковувати за ледь-яку
провину усе майно — рухоме і нерухоме. Також не залучати ремісників без
оплати до виконання панам урядовцям домашніх робіт, а козаків не увільняти від
служби заради приватних доручень. Ясновельможний гетьман повинен усією
повнотою влади викорінювати надужиття і сам того остерігатися і не чинити,
щоб не давати прикладу для наслідування іншим. Усе те лихо — утиски і
грабунок бідного посполитого люду — корениться у честолюбстві захланних
хабародавців. Не маючи на те прав ані заслуг, а лише ненатлі бувши жадобою
власного зиску, вони заходяться купувати військові і посполиті посади,
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здобуваючи гетьманську прихильність принадами хабарів, і таким робом
добиваються поза вільними виборами проти права і слушності до найвищих
гідностей — полковничої булави й інших посад. Тому суворо постановляємо,
щоб ясновельможний гетьман не лакомився на жодні подарунки чи обіцянки і
нікому не доручав полковничої булави чи інших військових і посполитих посад
з огляду на особисті стосунки та щоб силоміць на ті посади нікого не нав’язував.
Військові і посполиті урядовці, а надто полковники, неодмінно мають обиратися
на виборах свободним голосуванням і волевиявленням, а по виборах
затверджуватися владою гетьмана, проте вибори таких урядовців повинні
проводитися виключно зі згоди гетьмана. Такого ж порядку належить
дотримуватися і полковникам: не обирати сотників чи інших урядовців за хабарі
чи на основі особистої прихильності, нехтуючи вільним голосуванням усієї
сотні, а також не усувати їх з посад внаслідок особистих незгод» (автор
максимально зберіг старий стиль викладення).
Корупція ХІХ ст. добре відома нам з творів Є. П. Пєрцова «Искусство брать
взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного
советника» (1830 р.) 1, М. Є. Салтикова-Щедріна «Історії одного міста» (місто
Глупов. – В. Г.), М. В. Гоголя «Ревізор», «Мертві душі» та ін. У радянські часи
корупція також процвітала (досить згадати справу Медунова, «бавовняну»
справу (Узбекистан), низку інших середньоазійських справ, закавказькі справи
тощо). Щоправда, на початку соціальних перетворень, після 1917 р.,
більшовикам удалося істотно скоротити рівень корупції в країні завдяки
жорстким заходам. Суворі часи керівництва «революційною свідомістю», де
покарання було майже одне — розстріл, доповнилися Кримінальним кодексом
РРФСР (1922 р.), в якому за хабар розстріл передбачався вже офіційно.
Зрозуміло, що в часи, «зрівнялівки», суворого контролю з боку партійних та
правоохоронних органів корупція просто не мала належного підґрунтя. Але
Мабуть перший на Русі сатиричний твір суто антикорупційної спрямованості. У ньому в гротесковій
формі міститься докладна класифікація хабарів («подарки, сюрпризы, обеды, вещи, словно нечаянно
забытые, и, конечно, деньги, "предпочтительно ассигнации, потому что они переходят из рук в руки
без стука и шума"») та чимало корисних порад отримувачам хабара («возьмите от того, кто дает
больше, а прочих с шумом и гневом проводите за дверь»).

1
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корупціонери радянських часів знайшли вихід. Хабарі бралися матеріальними
речами (дефіцитними імпортними гарнітурами, сервізами, аудіо-, відеотехнікою,
килимами, сільгосппродуктами, путівками за кордон та в санаторій тощо, а
також позачерговим придбанням дефіцитних товарів, послугами за схемою: «Я
— тобі, ти — мені». Зрозуміло, не виключався й звичайний хабар грошима. Слід
зважати й на те, що будь-яка диктатура, як правило, жорстко, безкомпромісно та
досить успішно бореться з хабарництвом, адже диктатор ототожнює себе з
владою, з державою. Він не може допустити свавілля чиновництва, яке б
підривало його авторитет як «держателя влади» (Класичний приклад – Й. Сталін,
який не мав власних заощаджень.).
Свій пагубний внесок у поширення корупції сьогодні в Україні додає
сучасна суспільна мораль, гаслом якої стало: «Якнайскоріше збагачуйся будьякою ціною». Ситуація погіршується світовою економічною кризою, приходом
до владних структур молодого покоління, яке виховувалось у часи так званого
«дикого капіталізму» на засадах нехтування мораллю, інтересами суспільства на
користь власних інтересів. Саме тому ми закликаємо досить обережно ставитися
до будь-яких (у тому числі й наведених нами) відомостей щодо стану
корумпованості в Україні та інших країнах. Але суспільство і держава мають
зважати на виявлені тенденції та вживати необхідний комплекс заходів протидії
корупції.
Окреслення загальних рис корупції в Україні, її негативних рис, історичні
та сучасні тенденції становлення корупційних відносин не буде повним, якщо не
звернути увагу на ті види (рівні) корупції, які сьогодні сформувалися в країні.
Наші дослідження дають змогу виокремити чотири основні рівні (види) корупції.
«Високорівнева» (або «елітарна», «можновладна») корупція характерна для
вищих ешелонів влади (вищі органи влади, центральні органи виконавчої влади,
центральні апарати правоохоронних органів та судової гілки влади). Саме на
цьому рівні розробляються корупційні схеми, створюються корупційні мережі.
На нашу думку, корупція на цьому рівні становить найбільшу небезпеку для
держави та суспільства. Представники центральних органів державної влади є
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розпорядниками бюджетних коштів, державного майна. Саме можновладці
мають всі можливості, сконцентрувавши владу у своїх руках, призначивши на
посаду «ручних» керівників правоохоронних структур, одним «розчерком пера»
робити багатомільйонні статки, провадити бандитську «прихватизацію»
державної власності, здійснювати безкарні рейдерські захоплення державних
об’єктів, приймати нормативні акти, що слугують клановим інтересам та йдуть
у розріз з інтересами народу (наприклад, надавати фінансову підтримку своїм
банкам, підприємствам за державний рахунок тощо). Крім заподіяння величезної
майнової шкоди, ця корупція руйнує соціальні устої, віру пересічного
громадянина в державу як інструмент захисту його законних інтересів. Саме ця
корупція призвела до масового зубожіння населення України наприкінці ХХ ст.,
нині спровокувала кризові явища практично в усіх сферах суспільного життя, не
дозволяє нормально розвиватися малому і середньому бізнесу — основі основ
будь-якого демократичного суспільства. Елітарна корупція також підриває
міжнародний авторитет держави. На догоду фінансовим інтересам окремих груп
вона перешкоджає іноземним інвестиціям, впливає на зовнішню політику
держави, іноді доводячи її до абсурдних форм. Привласнення державної
власності та розкрадання державних коштів посилюють загрози (екологічні,
пандемічні, продовольчі, енергетичні та ін.) безпеці держави і суспільства, не
дозволяючи сконцентрувати потрібні кошти і спрямувати їх на запобігання та
розв’язання сучасних проблем. (Слід звернути увагу на такий факт: у злиденні
часи початку–середини 90-х рр. минулого століття серед найголовніших
проблем, які найбільше турбували, пересічні громадяни називали не матеріальну
скруту (вона посіла четверте місце), а незахищеність від бандитів та
чиновництва.) Прикладами такої корупції нині «переповнені» ЗМІ, які
присвячують цій проблемі левову частину, або й взагалі, увесь номер видання
(див.: Кореспондент. –2012. – № 20. – 25 мая; Деньги. – 2014. – № 14. – 24 июля;
та ін.). Але заходи щодо «високорівневих» корупціонерів застосовуються досить
рідко. Викриття фактів корупції в ЗМІ сьогодні стало свого роду формою
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боротьби за владу поміж політбізнесовими кланами, що переслідує мету не
знищення корупції як явища, а усунення суперників (конкурентів) від влади.
До основних форм «високорівневої» корупції в Україні ми б віднесли:
корупційний лобізм; корупційний протекціонізм і фаворитизм; таємні внески на
політичні цілі, внески на вибори з наступними «дивідентами» у вигляді високих
державних посад; перехід державних посадових осіб на керівні посади
комерційних структур, які вони, перебуваючи при владі, підтримували за
державний рахунок; поєднання державної служби з комерційною діяльністю;
роздавання податкових пільг; надання монополії щодо певного виду комерційної
діяльності; перешкода в отриманні спеціальних дозволів, ліцензій на зайняття
певними видами діяльності (так званий «державний рекет», або торгівля
дискреційною владою); призначення на відповідальні державні посади тощо.
Найбільш уразливими сферами «високорівневої» корупції є: бюджетна
сфера (у тому числі міжнародна валютна допомога); приватизація державного
майна; паливно-енергетичний сектор; контроль над тіньовою економікою та
нелегальним бізнесом; розподіл державної власності, землі та природних
багатств України; митна сфера.
Корупція в середніх ешелонах влади (обласного рівня). Практично тотожна
корупції «елітарній», але у зв’язку з меншим рівнем повноважень чиновників
відрізняється

меншими

можливостями

корупціонерів

обласного

рівня

використовувати державну власність у своїх особистих цілях. Тут менші
фінансові потоки, менша кількість великих об’єктів державної власності,
обмежені й владні повноваження чиновництва. Тобто кожному «за чином». Тут
доречно згадати слова Ш. Монтеск’є, який зауважив: «...відомо вже з досвіду
століть, що будь-яка людина, яка має владу, схильна зловживати нею, і вона іде
в цьому напряму, поки не досягне дозволеної їй межі» 1. Але, зважаючи на
звичайну арифметичну кількість чиновництва, шкода від корупціонерів цього
рівня навряд чи менша. (Деяких вищих посадових осіб областей, ураховуючи їх

1

Монтескье, Ш. Избранные сочинения [Текст] / Ш. Монтескье. – М.: Наука, 1955. – С. 289.
27

зв’язки з вищими ешелонами влади, ми б віднесли до першого рівня
корупціонерів.)
Корупція «низова» (дрібного чиновництва), тобто держслужбовців, які
безпосередньо проводять роботу з підготовки управлінських рішень, висновків,
готують або видають відповідні дозволи, інші документи, здійснюють
контрольні дії, розслідування справ, безпосередньо притягають до правової
відповідальності (рівень районів, міст, районів у містах). Цей рівень корупції
заслуговує на особливу увагу. Якщо перші два рівні корупції, так би мовити,
відносно «віддалені» від пересічного громадянина, тобто громадяни про факти
корупції у зазначених сферах дізнаються переважно зі ЗМІ, пліток, то з
представниками цього рівня корупції люди стикаються безпосередньо і доволі
часто. Кошти, які громадяни витрачають при вирішенні справ, тут порівняно
невеликі, але кількість корупційних відносин робить шкоду від корупції цього
виду не набагато меншою. (Умовна оцінка. Для деяких чиновників цього рівня
корупційні надходження є досить вагомою статтею доходу. Дуже часто вона
істотно перевищує заробітну платню).
Якщо «високорівнева» корупція «безперервно ковтає величезні шматки
державної та приватної економіки», то корупція дрібна «повсякденно висмоктує
матеріальний добробут людей»1. ЇЇ небезпечність полягає ще й у тому, що саме
завдяки корупційним діям дрібних чиновників у громадян формується негативна
уява про роботу державного апарату та про владу взагалі. Особливість цієї
корупції полягає ще і в тому, що підношення «дрібним» управлінцям
сприймаються пересічними громадянами як щось звичайне, як компенсація за
клопіт, який чиновнику завдав прохач або порушник (наприклад, водій), як
невеличкий додаток до тієї незначної зарплати, котру виділяє держава для
«дрібного» службовця. Навіть ті, хто усвідомлює, що своїми діями підкуповують
чиновників, не вважають такі дії правопорушенням, а тим більш корупцією.
Вони скоріше схильні обвинувачувати державу, яка поставила в такі «тяжкі»
Лунеев, В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы
[Текст]: тезисы доклада / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 99–111.
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умови обидві сторони і чиновника, і громадянина, що примушують одних давати
хабарі, а інших їх брати. Але ж подібні дії чиновників рангом вище (наприклад,
керівництво міста, району) вже сприйматимуться більшістю саме як злочин.
Причин цьому багато — це етнонаціональний менталітет, правові, релігійні,
етичні та етнічні традиції, низький рівень економічного благополуччя держави
та суспільства, зміни в системі життєвих орієнтирів і потреб тощо. Місцевий
чиновник, управлінець сприймається громадянами як «своя людина», котра живе
серед рівних собі, а чиновник рангом вище вже не може розраховувати на таке
поблажливе ставлення до себе з боку населення, оскільки, піднявшись по
ієрархічній драбині вгору, він начебто «випадає» з числа «своїх» і належить уже
не народу, а державному апарату, владі. Це істотно ускладнює боротьбу з
корупцією на цьому рівні. Проблема викриття фактів корупції спирається й на
те, що, зіткнувшись з вимаганням з боку державного службовця, особа постає
перед вибором: або дати хабара (порушити закон і потрапити під ризик
викриття),

або

оскаржити

дії

корупціонера

до

вищої

інстанції

чи

правоохоронного органу. Рішення залежить від того, наскільки затратною є
процедура оскарження, а також наскільки громадянин обізнаний у своїх правах
та обов’язках державного службовця. Наша ж вкрай ускладнена дозвільноліцензійна система просто провокує на виникнення корупційних правовідносин,
оскільки легальний шлях настільки затратний, довготривалий, що людині легше
переплатити, ніж мати «головний біль», дотримуючись усіх правил.
Ситуація ускладнюється і тим, що іноді й самі вищі посадовці не зацікавлені
в боротьбі з правопорушниками, оскільки їм легше й простіше працювати з
корумпованими,

морально

деградуючими

чиновниками

без

претензій,

моральних принципів, власної гідності та з необмеженою підлеглістю.
Відповідно до закону біхевіоризму, потрапляючи до колективу, людина
переймає його правила поведінки. Тому якщо внутрішньовідомча культура така,
що відносно корупції царює атмосфера підтримки, безвідповідальності при
вирішенні службових питань, відсутності гласності при оцінюванні дій
співробітників, то нові члени колективу сприймуть таку поведінку як нормальну
29

та наслідуватимуть її. На цьому рівні найбільш репрезентований і такий різновид
корупції, як «кумівство» (непотизм). Отже, з наведеного можна зробити певні
висновки: дрібна управлінська (низова) корупція має свою кількісну та якісну
характеристику (ознаки). Специфіка сфер її поширення полягає в такому: 1) це
місцевий локальний рівень (рівень муніципальної влади), де не вирішуються
питання глобального, довгострокового характеру; 2) об’єктом корупції у даному
випадку є задоволення «поточних» потреб громадянина владно-політичного
характеру (отримання довідки, фінансової допомоги, поставлення на облік,
відкриття власної справи тощо).
Найбільш «корупційнонебезпечні» сфери дрібної корупції: митна сфера
(дрібні порушення правил митного режиму, дрібна контрабанда, тощо);
дозвільно-ліцензійна система; сфера дрібного підприємництва; контрольнонаглядова діяльність; правоохоронна діяльність; житлово-комунальне та
побутове обслуговування населення; система охорони здоров’я; сфера освіти та
дошкільного виховання.
Корупція «від злиднів». Найбільш безпечний вид корупції. Здійснюється
дрібним чиновництвом не на постійній основі, ситуативно або коли вже склалося
«зовсім скрутне матеріальне становище». Це теж «дрібна» корупція. Її відносна
безпечність полягає в тому, що корупційні дії вчиняються службовцями, які
мають достатньо високий моральний рівень, люблять свою країну, поважають
свій народ. Ці дії є нетиповими для них. Вони б їх не вчиняли, якби не збіг
особистих тяжких матеріальних обставин (захворіла дитина та ін.), коли б
низькими посадовими окладами держава сама не провокувала їх на це.
Небезпечність цього рівня корупції полягає в тому, що поступово людина може
звикнути до додаткових фінансових надходжень і почати самостійно утворювати
корупційні схеми. Цей рівень корупції у відсотковому відношенні незначний, а
за формою проявів тотожний третьому рівню.
Сьогоднішні реалії української дійсності дають підставу звернути увагу й
на такий специфічний вид корупції, як корупція, спровокована подіями на Сході
країни. Військові дії та пов’язаний з ними безлад, характерний для формування
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«нашвидкуруч» нових військових підрозділів, ситуативна зміна лінії зіткнення
розв’язали руки корупціонерам у погонах, причому не тільки високопосадовцям,
а й тим, хто безпосередньо знаходиться на блокпостах передової. Встановлення
деякими з таких військовослужбовців на власний розсуд правил пропуску через
лінію зіткнення, неправомірна вигода, яку вони отримують за пропуск громадян
та вантажів всупереч існуючих правил, стала вагомою статтею їх доходів. До
того ж такі їх дії підривають обороноздатність країни. Боротися з цими
порушенням складно, оскільки налагодити дієвий контроль на передовій, де
постійно виникають бойові зіткнення, вкрай важко.
Наступним видом корупції, на яку слід звернути увагу, є лобізм. Його
складно віднести до якогось окремого рівня, оскільки проявляє він себе в усіх
ешелонах влади. Справа в тому, що сучасна політична система будь-якої
держави зазнає значного впливу з боку певних бізнесових, націоналістичних,
політичних груп (кланів). Цей вплив (лобіювання інтересів) охоплює всі базові
інститути політичної влади: законодавчу, виконавчу, судову, інститути
регіональних політичних систем, що вказує на масштабність прояву феномену
лобізму в цілому.
Лобізм як одна з форм взаємодії громадянського суспільства і держави має
свої специфічні прояви в країнах, де тривають трансформаційні процеси і де
існує проблема оформлення цивілізованих механізмів взаємодії громадянського
суспільства та інститутів державної влади.
Звернення до проблеми лобізму зумовлене його специфічним впливом на
долю сучасної України, в якій у складних умовах проходять процеси
демократизації. Лобістська ж діяльність у системі механізмів взаємодії
громадянського

суспільства

і

держави

продовжує

здійснюватися

поза

законодавчим полем.
Актуальність дослідження феномену лобізму також обумовлена зростанням
впливу згаданих вище окремих соціальних прошарків суспільства (часто їх
називають «групами тиску») на сучасні політичні процеси. Аналіз цього питання
дозволить з’ясувати суть нових механізмів взаємодії таких груп з органами
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державної

влади

в

контексті

триваючих

суспільно-політичних

і

адміністративних реформ. Дослідження проблеми взаємодії політичних
інститутів суспільства і лобістських груп мають важливе значення для
визначення форм та меж взаємодій громадянського суспільства і держави.
Лобізм є багатоаспектним явищем і, відповідно, може бути класифікований
за багатьма ознаками:
а) рівнем просування інтересу (центральний, регіональний, місцевий);
б) характером інтересу (політичний, соціальний, економічний, фінансовий,
правовий тощо);
в) часовим виміром (постійний, тимчасовий, спорадичний тощо);
г) суб’єктом зацікавленості просування інтересу (політичні партії та
громадські організації, антивоєнні й екологічні рухи, корпоративні об’єднання
тощо);
ґ) відомчою підпорядкованістю (лобізм міністерств, відомств, державних
комітетів, галузеве «продавлювання» тих або інших інтересів);
д) регіональною специфікою;
е) характером впливу зарубіжних груп тиску або національних громад.
Скажімо, значне місце в структурах американського суспільства посідають
єврейське,

польське,

арабське,

українське

та

японське

лобі

(див.:

http://viche.info/journal/1857/).
За

характером діяльності

лобізм поділяють на:

а) тіньовий; б)

демократичний; в) інституалізований ( http://viche.info/journal/1857/).
Серед основних ознак лобізму можна визначити такі:
- лобізм є впливом на діяльність суб’єктів нормотворення. Особа,
зацікавлена в прийнятті або неприйнятті того чи іншого рішення втручається в
діяльність органів державної влади шляхом переконань, пропозицій внести
законопроект на розгляд тощо;
- лобізм є інститутом взаємовідносин суспільства, бізнесу і держави,
оскільки при внесенні пропозиції щодо прийняття нормативно-правового акта
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лобіст висвітлює певну проблему, яка склалася в суспільстві та потребує
вирішення;
- лобізм завжди пов’язаний з корупційними ризиками (наприклад, підкуп
посадових осіб з метою прийняття ними рішень, що надають певні переваги
зацікавленим особам, підприємствам, галузі виробництва тощо).
У науковій літературі продовжує точитися дискусія стосовно доречності
визнання феномена лобізму та закріплення його на законодавчому рівні.
Прихильники «легалізації» лобізму вважають, що законодавче закріплення
реалій існування лобізму дозволить контролювати його прояви за допомогою
правових норм. Противники — вказують на те, що така легалізація може стати
підставою для окремих чиновників вважати: держава легалізувала корупційну
форму розв’язання проблем громадян, що в умовах суспільства з високим рівнем
корупції в органах державної влади є надто небезпечним.
Сьогодні законодавство визначає лобіювання як процес, що здійснюється за
участю професійних лобістів, лобістських об'єднань, діяльність яких спрямована
на реалізацію легітимних інтересів осіб шляхом цілеспрямованого впливу на
органи державної влади, їх посадових і службових осіб з метою прийняття
соціально необхідних нормативно-правових актів, та є невід'ємною складовою
частиною

сучасного

політико-правового

процесу

в

демократичному

суспільстві 1. Лобісти та лобістські об'єднання виконують важливу функцію
посередників між громадянами, інститутами громадянського суспільства,
суб'єктами господарювання і органами державної влади, інформуючи зазначені
органи про інтереси різних соціальних груп населення, стан справ у різних
сферах суспільного життя. Лобіювання виконує функцію організаційного
упорядкування плюралізму суспільних інтересів2.
Прихильники лобізму зосереджують свою увагу на тому, що лобістські
групи виконують функцію посередництва між громадянами і державою. Це
Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про вплив громадськості на прийняття
нормативно-правових актів» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22
квітня 2009 р. № 448-р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448-2009-%D1%80.
2
Там само.
1
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посередництво має місце насамперед у сфері обміну інформацією. Рішення,
безпосередньо пропущене через зацікавленість самих громадян, сконцентроване
в лобістських структурах, іноді виявляється набагато більш важливим як з
формальної точки зору, так і з точки зору легітимності прийнятих рішень.
Останнє показує, що лобізм в ідеалі не є «вулицею з одностороннім рухом».
Групи тиску домагаються вигод для себе, але, у свою чергу, забезпечують
сприятливі умови сприйняття суспільством і конкретними групами населення
прийнятих державою законів.
Вони також вважають, що лобізм виконує функцію організації плюралізму
суспільних інтересів. Він є необхідним інститутом плюралістичного суспільства.
Природно, що кожна людина, так і групи осіб, тим більше об'єднані в організації
та спілки, зайняті конкретною діяльністю, зокрема економічною, мають свої
специфічні інтереси. Всі люди та соціальні групи прагнуть відстоювати свої
інтереси доступними їм засобами з урахуванням соціальних, економічних та
юридичних норм. Цілком логічно, що інтереси, діючи в обмеженому полі,
починають стикатися, і потрібні правові способи та механізми зіставлення
інтересів і визначення їхніх пріоритетів. Процеси лобіювання завжди здійснює
невелика група людей, але результати такої діяльності мають значні наслідки і
зачіпають в окремих випадках більше верств населення країни, особливо
економічну сторону.
Позитивні сторони лобізму не тільки в тому, що хтось, діючи у своїх
інтересах, «проштовхує потрібну для суспільства справу». Суспільству це
вигідно і з причини, так би мовити, формально-демократичної, тому зіставлення
групових інтересів, можливостей і наслідків різного роду дій, здійснене в рамках
демократичної процедури і виражене в політичних рішеннях, утворює складну
систему стримувань і противаг становлення лобізму в будь-якій державі 1.
Така точка зору має право на існування, а запровадження інституту лобізму
дещо виправдано в країнах «розвинутих демократій». В Україні ж ситуація є
іншою. Система противаг та контролю за «цивілізованою» лобістською
1

Див: http://litterref.ru/yfsmerbewbewyfs.html.
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діяльністю відсутня. На це вказує існуюче правове поле та проект згаданого вище
Закону. Слід зважати й на менталітет нашого народу та сформовані за часів
незалежності політичні традиції, в яких немає місця інтересам пересічних
громадян. Про вірність цієї думки говорить проведена кампанія з так званої
приватизації державної власності, способи проникнення іноземного капіталу в
нашу економіку (коли керівництво країни фактично «підіграє» окремим
іноземним бізнес-елітам всупереч національним інтересам), постійні «реформи»
в правовому полі після чергової зміни бізнесових кланів на «політичному
Олімпі» за для власного збагачення тощо. Все це свідчить про те, що лобізм в
Україні — одна з найнебезпечніших форм корупції, що полягає в
«проштовхуванні» шляхом прийняття нормативних та інших актів у всіх гілках
влади, органах місцевого самоврядування потрібних окремим кланам, бізнесгрупам рішень, які часто суперечать інтересам нації, чинному законодавству, або
зміні редакції нормативних актів не на користь інтересам держави та суспільства.
Думка про те, що його можна розглядати як своєрідну форму управління (або
позитивний мотив для прийняття управлінських рішень) не витримує критики.
Управлінські рішення, ефективне публічне адміністрування — обов’язок
державних службовців, котрий не потребує лобістських форм стимулювання, які
в умовах нашого суспільства стануть корупціогенними.
Все це свідчить про передчасність запровадження інституту лобізму в
Україні.
Підбиваючи своєрідний підсумок, пропонуємо такі критерії класифікації
видів (рівнів) корупції:
- за рангом державного службовця: а) елітарна, б) середньорівнева, в) низова
та, г) корупція «від злиднів»;
- за сферами діяльності: а) політична; б) економічна, або ділова (бізнес-еліта
країни), в) лобізм. У нашій країні, де влада зрослася з бізнесом, цей поділ є
досить умовним;
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- за гілками влади (корупція чиновництва): а) у сфері законодавчої влади; б)
виконавчої влади; в) судової влади. Сюди ж слід віднести й корупцію з боку
посадових осіб правоохоронних та контрольно-наглядових органів;
- за часом вчинення: а) ситуативна; б) корупція на постійній основі, коли це
стає способом життя службовця, істотним матеріальним поповненням власного
бюджету (або його основною статтею);
- за способом учинення: а) прямий підкуп; б) прихований підкуп (надання
матеріальних благ, пільг, переваг під виглядом заробітної плати, перемоги в
тендері та ін.); в) лобізм;
- за мотивом: а) особистий майновий чи інший інтерес; б) побутова корупція
або так зване хибне розуміння вдячності (традиції віддячити за роботу дрібному
чиновнику, лікарю та ін.).
Також вважаємо за потрібне запропонувати узагальнену класифікацію
негативних для України наслідків корупції:
- неефективне використання державних коштів та ресурсів;
- неефективна зовнішня і внутрішня економічна політика (підлаштована під
кланові інтереси, а не інтереси держави);
- втрата податків, інших надходжень до державного бюджету (шляхом їх
прямого розкрадання або «узгодженого» недоотримання);
- гальмування шляхом установлення надуманих перешкод розвитку бізнесу;
- уповільнення ефективності роботи державного апарату в цілому;
- неефективне використання знань та умінь людини, які замість того, щоб
займатися справою, вимушені долати штучні бюрократичні перешкоди;
- зниження якості управлінських послуг (у тому числі навмисне, задля
провокування сплати за безоплатну послугу );
- зниження інвестицій, уповільнення економічного зростання;
- розорення приватних підприємців;
- посилення

організованої

злочинності,

корумпованими високопосадовцями;
- зростання соціальної нерівності;
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яка

часто

«кришується»

- зубожіння населення;
- зменшення народжуваності через матеріальні й інші складнощі у
вихованні дітей;
- деформація суспільної моралі.
Сьогодні Україна виходить на новий етап боротьби з корупцією. Оновлення
правоохоронної та судової систем, створення Національного антикорупційного
бюро України свідчать про початок іншого рівня протистояння здорових сил
суспільства та застарілої бюрократичної машини. Корупціонери чинять
серйозний опір, у тому числі й на найвищому рівні. Про це свідчить інтерв'ю
директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника
радіо «Свобода». Так, за його відомостями: «Уряд закладає у бюджеті на 2016
рік для Бюро такий розмір фінансування, якого вистачить лише на заробітну
плату. Це не дасть можливості повністю сформувати Бюро в матеріальному
плані,

забезпечити

ІТ-структуру,

укомплектувати

оперативне-технічне

управління спеціальною апаратурою» 1. За таких умов повинна істотно
підвищитися роль суспільства в підтримці здорових реформаторських сил.
Пильна увага громадськості до питань протидії корупції, всебічне сприяння
викриттю проявів корупції сприятимуть поступовому викоріненню корупційних
відносин в Україні.
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Гаращук В. Н. Становление коррупционных отношений в Украине
В работе в историческом аспекте рассмотрены социальные, политические и
правовые факторы формирования коррупционных отношений в Украине.
Обращается внимание на разноплановый вред (прямой и непрямой), который
причиняет коррупция нашему обществу, анализируются формы и виды
коррупционных отношений, коррупциогенные сферы экономики, предлагается
классификация уровней (видов) коррупции современного украинского общества.
В исследовании затрагиваются вопросы коррупции в АТО, обосновывается
недопустимость и опасность легализации лоббизма в Украине. Автором так же
предложены ряд мер, направленных на предупреждение возникновения
коррупционных отношений.
Harashchuk V. M. Becoming of the Corruption Relations in Ukraine
The social, political and legal factors of formation of the corruption relations in
Ukraine are considered in the work in the historical aspect. Attention is paid to diverse
damage (direct and indirect), which causes corruption to our society, analyzed forms
and types of corruption relations, corruption-sectors of the economy, proposed the
classification of levels (types) of the corruption of modern Ukrainian society. In
research the corruption questions in anti-terrorist operation are raised, inadmissibility
and danger of legalization of lobbyism locates in Ukraine. The author also offered a
number of the measures directed on the prevention of emergence of the corruption
relations.
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канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного права та
адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ В
ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ
Питання про причини виникнення корупції протягом тривалого часу
обговорюється науковцями. Розглядаючи їх, вони використовують різні підходи,
таких як моралістичний, функціональний і структурно-функціональний.
Моралістичний підхід заснований на негативній оцінці соціальної ролі
корупції, яка підриває довіру суспільства до системи державного управління,
спонукає негативному розвитку державної політики, призводить до соціальної
нестабільності. У цій ситуації закономірне питання про легітимність поведінки
учасників корупційних відносин. Представники такого підходу відносять
корупцію до явищ, що обмежує доступ широких верств суспільства до важелів
державного управління і розподілу благ. Причини корупції в даному випадку
передусім проявляються в недосконалості людської природи, низьких
моральних якостях учасників корупційних відносин, потребі суб’єкта владних
повноважень чіткого законодавчого регулювання щодо невідворотності
покарання1.
Функціональний підхід розглядає корупцію з позиції її функціональної ролі
в системі державного управління. Корупція – це порушення усталених норм і
правил, що доповнює в будь-якому суспільстві формальні інститути
громадського управління. Г. А. Сатаров відносить корупцію до складних
соціальних явищ, коріння якого криються не стільки в недосконалості людської
істоти, скільки в недосконалості пристроїв владних механізмів, в першу чергу, у
сфері державного управління в економіці 2. Даний підхід визначає закономірність
між рівнем розвитку корупції та політичною складовою держави. Таким чином,
Демидов А.И. Ценностные измерения власти // Полис: политические исследования. 1996. № 3. С. 125.
Звягин Ю.Г. Почему нет закона о борьбе с коррупцией? // Журнал российского права. 1998. № 45. С.
196.
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чим більше концентрація влади в руках керуючої соціальної групи, тим сильніше
вона корумпована. Зв'язок корупції з політичним режимом визначається
характером реалізації державної влади в умовах сформованого в суспільстві
співвідношення політичних сил та інститутів.
Аналіз вищевикладеного свідчить про те, що виникнення корупції не можна
пов’язувати лише з низькими моральними якостями окремих представників
державної влади. Корупція являє собою індикатор співвідношення групових
інтересів, зв'язок формальних і неформальних елементів системи державного
управління1.
Виділяється ще один підхід щодо виявлення причин корупції – структурнофункціональний. Його суть полягає в тому, що корупція як явище, є неминучим
атрибутом

сучасного

суспільства,

якому

властивий

слабкий

механізм

соціального контролю.
Поєднання зазначених підходів дозволяє виділити не тільки першопричину
виникнення корупції, а й ряд інших причин і умов, що обумовлюють її існування.
Першопричина виникнення корупції лежить в мотивації діяльності людини,
вираженої в її прагненні до наживи, багатства шляхом використання влади і
пов'язаних з нею можливостей. Існуючий вислів Аристотеля про те, що «бажання
людей за природою безграничні, а в задоволенні цих бажань і проходить життя
більшості людей»2, в даному випадку абсолютно справедливий. Таким чином,
перевага своїх особистих інтересів над інтересами інших проявляється в
нестриманості. Матеріальні блага існування в уявленні людини беруть в гору над
духовними. Це формує основу протиріччя, що виникає між соціальною мораллю,
яка засуджує пристрасть до наживи, багатства, влади і паралельно існуючими в
суспільстві уявленнями про бажане благо, високе соціальне становище,
матеріальні блага. З цієї позиції, влада перестає прийматися людьми як засіб
регулювання та упорядкування суспільних відносин, а стає для них лише
інструментом задоволення потреб.

1
2

Шабанин В. А. Политика и преступность // Государство и право. 1994. № 4. С.48.
Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1984. Т.4. С. 422.
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Корисливості сприяє існуюча в суспільстві соціальна несправедливість.
Світова тенденція до поваги прав і свобод людини визначає рівність всіх
індивідів у суспільстві, що формалізовано законодавством багатьох країн.
Платон зазначає «рівність у суспільстві – справедливість» 1. За природою люди
спочатку рівні. Між ними не існує переваги, заснованої на національній, расовій,
релігійній та іншої приналежності. З цієї причини нерівність має тільки
соціальну основу, тому що тільки в суспільстві, що являє собою складно
структуроване об'єднання людей (індивідів), виникає їх поділ за відведено їм
соціальної роллю. Поза межами суспільства існування права, держави,
державної влади неможливе, так само, як і людини, чиї потреби можуть бути
задоволені тільки в суспільстві. Це робить невіддільною її життя від держави і
права, які в даному випадку виступають у ролі засобів, забезпечуючи спільну
життєдіяльність індивідів.
Початкова природна рівність людей втрачається в суспільстві, що є
наслідками таких категорій, як влада, власність, зрощення влади і бізнесу і т. п.
Володіння ними фактично визначає місце індивіда в ієрархічному механізмі
держави. Власність задовольняє його матеріальні потреби, влада забезпечує
можливість активної поведінки в соціальному управлінні. Вони виступають
основними засобами задоволення егоїстичних соціальних прагнень більшості
людей і в їх свідомості ототожнюються з бажаннями, зростанням матеріальних і
управлінських потреб вони змінюють в людині її власні пріоритети. Первинність
матеріальних благ і влади, як атрибутів високого соціального стану, стає цілком
закономірна і усвідомлена. Соціальна рівність, поведінка, мораль втрачають своє
колишнє значення. Цим породжується соціальна несправедливість, в основі якої
лежать влада і власність. Завдяки їм, індивіди і соціальні групи, які займають
привілейоване соціальне становище, отримують можливість диктувати свою
волю решті суспільства.

1

Платон. Диалоги. М.,1986. С.428.
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Корупція є одним із шляхів досягнення нерівного соціального стану, що
характеризується неправомірністю, а іноді і протиправністю поведінки членів
суспільства у відносинах у сфері державного управління.
Слід виділити три групи причин виникнення і зростання корупції, а також
ряд чинників, що сприяють цьому.
Соціально-політичними причинами виникнення корупції є структурна
криза суспільства і держави.
Структурна криза суспільства і держави являє собою таку фазу розвитку,
при якій спостерігається незакінченість формування основних суспільних і
державних інститутів. Ряд політологів відносять корупцію до нормальних явищ,
які супроводжують суспільство і державу в усі часи. Момент виникнення
корупції збігається з перебуванням суспільства і держави в перехідному стані. У
цей період соціальний і державний контроль вкрай слабкі зважаючи на
відсутність налагоджено працюючих механізмів управління. Це відбувається в
умовах, коли старі управлінські механізми вже не тільки не здатні ефективно
функціонувати, а й, як правило, зруйновані. Формування нових затягується
внаслідок триваючих в суспільстві змін і боротьби. Їх місце займають виникаючі
неформальні (нічим не передбачені) механізми соціального управління. Саме
такий перехідний період своєю структурної невпорядкованістю створює
сприятливе середовище для появи і росту різних форм корупції. Йому властиві
замкнутість кола керуючої еліти та висока концентрація в її руках політичної та
економічної влади.
Втрата суспільством контролю соціальних процесів в період нестабільності
пов'язана з переходом еліти в усі гілки влади. Вона починає керуватися виключно
власними інтересами, дистанціюватися від решти суспільства. Наслідком цього
є відсутність доступу до державної влади представників інших соціальних груп,
що свідчить про яскраво виражений антидемократичний характер процесів, що
відбуваються, пов’язаних з відстороненням від участі в соціальному управлінні
іншої частини суспільства. Італійський політолог Гаетано Моска виділив
аристократичний і демократичний шляхи формування керуючої еліти, жоден з
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яких не передбачає безпосереднього правління мас, оскільки це є неможливим.
На думку Г. Моски, головна відмінність між ними полягає у тому, що
аристократична правляча еліта являє собою замкнуту групу, не поповнюється
людьми поза її кола, в той час, як демократична меншість рекрутується з
широких мас за рахунок людей, чиї психологічні якості виявляються корисними
для здійснення влади1. З часом аристократична форма правління еліти
трансформується в авторитарний режим, заснований на насильстві і повної
ліквідації в громадському управлінні елементів демократії. Це можна вважати
заключною фазою чергового циклу суспільного розвитку, що супроводжується
стагнацією. У цьому стані перебуваюча при владі еліта повністю дистанціюється
від решти суспільства і, втрачаючи свою внутрішню монолітність, розпадається
на безліч конкуруючих за право на владу і власність груп. Їх увага не спрямована
на вирішення загальносоціальних завдань, вони прагнуть лише до збереження
привілейованого становища, для чого використовуються будь-які засоби і
методи, в тому числі і владний примус.
За своєю природою керуючої еліти властиве прагнення до концентрації
влади, використовуваної нею як інструмент управління. У демократичному
суспільстві монолітність еліти та її соціально-корисна роль обумовлені
раціональними інтересами всіх учасників суспільних відносин. Існуючий в
ньому механізм стримувань і противаг, заснований на предметної спеціальної
діяльності представників правлячої еліти, пояснює практичну відсутність
соціального протистояння. Одні використовують важелі політичної влади у
вирішенні соціальних завдань, інші – економічні. Такий поділ влади на
політичну та економічну складові запобігає появі і розвитку корупції. В
авторитарних, олігархічних суспільствах, де політичні і економічні начала
концентруються в руках одних і тих же представників еліти, внутрішній
соціальний механізм стримувань і противаг руйнується. Доступ нових
представників в її кола припиняється, в результаті чого влада приймає характер
замкнутого, відокремленого від суспільства явища. З часом її внутрішня
1

Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С.85.
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монолітність руйнується під впливом конкуруючих за владу і власність окремих
груп. У своїй діяльності вони перестають дотримуватися певної спеціалізації і
прагнуть концентрувати як політичну, так і економічну владу. У процесі
протистояння елітарні групи внутрішньо консолідуються, перетворюючись на
корпоративні утворення, які прагнуть використовувати поєднання ділового і
політичного компонентів влади тільки у своїх інтересах. Вигідність такого
підходу очевидна. Він дозволяє елітарним групам розподіляти суспільні привілеї
та пільги найбільш вигідним для себе чином. Відсутність чіткого розмежування
політичних та економічних складових влади передбачає можливість конвертації
влади у власність і навпаки залежно від кон'юнктури. Це, як правило, призводить
до порушення балансу формальних і неформальних інститутів соціального
управління. Порушення збалансованості формальних і неформальних начал в
процесі управління створює можливість використання легальних інститутів
державної влади в корпоративних інтересах. Згодом такий дисбаланс, особливо
характерний для суспільств і держав, що переживають перехідний період,
викликає зміну політичного режиму. У зв'язку з цим слід погодитися з думкою,
що саме політичний режим в умовах незавершеності процесу формування
основних державних інститутів, будучи своєрідним замінником держави,
виражає інтереси практично однієї групи – представників державної влади.
Сучасний етап суспільства та держави характеризується практичною
безконтрольністю

діяльності

представників

публічної

влади

та

їх

безвідповідальністю за прийняті рішення. Тим самим вони дають поштовх для
створення умов щодо виникнення і зростання корупції.
Безконтрольність проявляється у двох аспектах. По-перше, сьогодні в
Україні відсутня належна правова база, що дозволяє ефективно контролювати
діяльність управлінців.
Безвідповідальність учасників корупційних відносин виявляється у
відсутності в них формалізованого обов'язку відповідати за свої дії перед
суспільством і державою, поєднаної з можливістю настання для них негативних
наслідків. По суті, мова йде про неможливість притягнення їх до юридичної
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відповідальності, що є найбільш ефективною мірою впливу. Сьогодні лише деякі
форми прояву корупції відносяться до правопорушень, тягнуть юридичну
відповідальність як заходи державного примусу, але більшість з них (на
загальнодержавному рівні, у вищих ешелонах влади) не передбачають таку, тому
що формально не належать до протиправних діянь.
За своєю природою безконтрольність і безвідповідальність нерозривні з
іншою умовою, що сприяє виникненню і зростанню корупції. Нею виступає
недосконалість нормативно-правової бази у сфері боротьби з корупцією.
Нормативна формалізація еталонів поведінки у сфері здійснення публічної влади
тільки заважає діяльності суб’єктів корупційних правопорушень. Їм доводиться
виходити за рамки встановлених правових приписів, а значить скоювати
правопорушення. Зручніше дотримуватися «неписаних» правил, тому що
стабілізуюча

функція

права

позбавляє

корупціонерів

можливості

використовувати неформальні механізми управління. Активна протидія
формуванню ефективно діючого механізму правового регулювання відбувається
з трьох причин. По-перше, корупціонери не можуть об'єктивно, в достатній мірі
легалізувати в правових нормах необхідні їм механізми управління, оскільки це
викличе їх соціальне відторгнення. По-друге, формалізація діяльності позбавляє
корупціонерів можливості швидкої корекції своєї поведінки, що неминуче
призведе до конфлікту з уже існуючими правовими еталонами соціального
поводження. По-третє, невжиття корупціонерами заходів з правового обмеження
своїх дій обґрунтоване їх прагненням уникнути юридичної відповідальності.
Прикладом цього є їх небажання брати участь у розробленні та прийнятті
правових актів прямої дії в галузі боротьби з корупцією.
До економічних причин виникнення і зростання корупції в Україні слід
віднести безконтрольний перерозподіл матеріальних засобів і неправильне
проведення економічних реформ.
Надмірне і безконтрольне тяжіння пострадянської планової економіки до
ринкових цінностей призвело до появи класу власників, чий капітал, як правило,
формувався в процесі приватизації державної власності. Ідея її передачі в
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приватні руки продиктована природою вільних ринкових відносин, властивих
демократичному суспільству, тому не вимагає обговорення й оцінки.
Правомірність економічної діяльності багатьох представників нового класу слід
розглядати з позиції соціальної користі, яка виступає в якості основного
критерію оцінки. Приватизація державного майна практично не принесла
користі широким верствам суспільства, що ні у кого вже не викликає сумнівів. В
умовах відсутності чітких правил передачі державної власності основна частка
останньої опинилася в руках невеликого кола осіб, і тільки після цього його
майнові відносини були формалізовані правом. Як правило, проведенню будьяких економічних перетворень передує їх правове оформлення, що забезпечує
рівні умови для всіх учасників цієї сфери суспільних відносин. Правом
встановлюються рівні правила реалізації індивідами своїх економічних бажань,
розробляться процесуальні механізми їх реалізації. В нашому випадку все
навпаки.

Спочатку

за

допомогою

підзаконних

нормативних

актів

і

неформальних механізмів загальні матеріальні блага були розподілені серед
представників вузького кола осіб, тісно пов'язаного з владою, а потім право
зафіксувало їх статус власника. Можна вважати, що таким чином в найкоротший
часовий період в нашій країні сформувалася соціальна група, що володіє і
владою, і власністю, що стало фундаментом її привілейованого соціального
стану. Аристотель назвав би це олігархією, адже представляв її таким «видом
політичного спілкування, коли верховна влада в державному управлінні володіє
власністю»1.
Неправомірній приватизації сприяла невпорядкованість і неясність
відносин, пов'язаних з власністю. За відсутності правової бази у сфері боротьби
з корупцією і чіткого визначення статусу учасників економічних відносин даний
фактор використовувався керуючими соціальними групами для реалізації
власних економічних програм. Наприклад, при створенні підконтрольних
кредитно-фінансових систем, що використовуються не за призначенням
бюджетні гроші, чи безконтрольному збагаченні за рахунок розробки і
1

Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1984. Т.4. С.458.
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видобутку природних ресурсів, що належать державі. До теперішнього часу
невизначеність правового статусу форм власності розмиває між ними кордони,
що дозволяє корупційним корпоративним групам створювати свою економічну
основу шляхом здійснення різних зловживань.
Багато в чому неправильність проведення економічних реформ в Україні
пов'язана з напівлегальної економічною діяльністю владних органів управління.
Об'єднання політичних та економічних важелів впливу на суспільство
призводить до безмежного соціального панування, що не тільки не приносить
суспільного благополуччя, а й змінює соціальну роль держави. Аристотель
вважав, що «держава створюється не заради того, щоб жити, а переважно для
того, щоб жити щасливо»1. Держава в перехідний період не може виступати
гарантом щасливого життя, тому що її механізм часто використовується
корпоративними групами. У цьому випадку нерідкі ситуації, коли особи, що
наділені державною владою, виступають в якості самостійних, особисто
зацікавлених учасників економічних відносин у сфері підприємницької
діяльності. Створювані ними позабюджетні фонди та муніципальні підприємства
діють у вузькогрупових інтересах. Їх створення формально не суперечить
чинному законодавству, проте сама діяльність не відповідає правовим
принципам і суспільним інтересам. Це зумовлює їх напівлегітимний характер,
пов’язаний

з

неможливістю

проведення

межі

між

підприємництвом

адміністрації в інтересах суспільства та особистими підприємницькими
інтересами управлінців.
Окремого обговорення заслуговує питання про представництво державних
службовців в акціонерних товариствах з часткою державного капіталу.
Відповідно до чинного законодавства державним службовцям заборонено
займатися іншою оплачуваною діяльністю, брати участь в управлінні
акціонерними товариствами тощо. Проте, сотні чиновників, включаючи
представників вищих ешелонів влади (міністрів, їх заступників, головних
спеціалістів і т. д.), офіційно і за відповідну винагороду беруть участь у роботі
1

Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1984. Т.4. С.460.
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рад директорів великих акціонерних товариств і компаній з державною участю.
Відбувається своєрідне зрощення державної влади з підприємництвом, що
фактично створює умови для «узаконеної» корупції. Подібна практика ставить
високих посадових осіб міністерств і відомств у ситуацію постійного конфлікту
особистих і державних інтересів, служить об'єктивною основою їх лобістської
діяльності та корумпованості.
Іншою причиною появи і зростання корупції в Україні виступає модель
нетрадиційних форм економічного спілкування. В її основі лежать не традиційні
ринкові механізми (підприємницька свобода, конкуренція, приватне право
тощо), а неформальні правила спілкування між підприємцями та представниками
влади. Основним регулятором такого спілкування є корпоративні інтереси і
близькість до влади.
Цим пояснюється поява багатьох негативних економічних феноменів:
переділ

власності,

умисне

банкрутство

процвітаючих

підприємств,

необґрунтоване підвищення цін на енергоносії, бюджетний дефіцит, надмірний
податковий тягар, бюджетні борги і багато іншого. Потворність української
економічної моделі виявилась в неконтрольованій лібералізації соціальноекономічних відносин. Наше суспільство зіткнулося з її наслідками, що
виразилося в перерозподілі власності між різними соціальними групами.
Неформальність спілкування між учасниками економічних відносин сприяла
переважанню в них маргінальних і неправомірних форм поведінки. Процес
перерозподілу власності відбувався поза належним соціально-правовим
контролем за діяльністю носіїв влади та винесеними ними рішеннями. Надія на
саморегуляцію ринкових механізмів виявилася утопічною, тому що існування
ринкової економіки неможливе поза чіткими правовими рамками. Їх відсутність
додало некерований характер процесу розвитку економічних відносин і
викликало появу механізмів, абсолютно не властивих вільного ринку.
Економічною умовою виникнення і зростання корупції є «тіньова
економіка», що являє собою економічні відносини, що функціонують поза
межами державного і громадського контролю. Неможливість держави
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контролювати «тіньовий капітал» не дозволяє йому стягувати податки, збори,
мита і т. п. «Тіньова економіка» завжди паразитує за рахунок легальних і
постійно підживлює себе за її рахунок, перекачуючи кошти останньої. Цим
пояснюється закономірність: чим сильніше «тіньовий капітал», тим слабше
легальна економіка і, відповідно, економічна основа держави.
Останнім часом особливо інтенсивно накопичення тіньового капіталу
відбувається у сферах розподілу і банківської діяльності. В Україні це призвело
до різкого падіння виробництва при зростанні спекуляції, що породжуються
діяльністю системи «уповноважених банків», які неправомірно збагачуються на
бюджетних коштах. «Тіньова економіка» в Україні захопила не тільки
виробничу, але й фінансову сферу. Такий стан справ може призвести до
економічного краху і соціального вибуху.
У процесі управління для кожної із соціальних груп існують свої
першопричини зміни системи моральних цінностей. Вони починаються в
середовищі керівників які виконують будь-які дії, спрямовані на боротьбу за
володіння соціальними благами. Аристотель казав: «Те, що вважається цінним у
можновладців, неминуче стає таким і в поданні інших громадян» 1. Такий підхід
викликає у представників влади почуття звикання, зникає до нього внутрішня
неприязнь, а аморальна поведінка з часом стає нормою.
З розвитком суспільства змінюється його культура, що базується на певній
системі

моральних,

релігійних

і

соціальних

норм.

Цим

пояснюється

об’єктивність процесу загального розвитку і неминучість зміни самих
громадських інститутів. У зв'язку з цим слід зазначити, що суспільство і держава,
що знаходяться у перехідному періоді, не тільки стикаються з системною
соціально-економічною кризою, а й кризою культурною, що викликає падіння
рівня життя, освіти тощо. Це пов'язане з ослабленням уваги суспільства до свого
духовного та культурного розвитку, в результаті чого воно втрачає здатність
правильного сприйняття.

1

Аристотель. Сочинения: в 4 т. М, 1984. Т.4, С.439.
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Спотворене сприйняття особливо властиве керівним соціальним групам, які
оцінюватимуть монополію на владу і власність як основне благо, а корупційні
відносини – як найбільш зручну форму своєї поведінки. Якщо в спочатку вони
усвідомлюють негативність своєї поведінки, то пізніше внаслідок падіння
загального культурного рівня, корупція уявляється їм як природний, неминучий
атрибут державних відносин і соціального управління взагалі.
Виникнення і зростання корупції відбувається в певному соціальному
середовищі, що створює для неї сприятливі умови. Загальною умовою її розвитку
є перебування держави в перехідному етапі, що являє собою якісні зміни
соціальних, політичних та економічних інститутів і зв'язків. Зміна пріоритетів,
норм і цінностей, що виступають у ролі критеріїв оцінки будь-якого соціального
явища чи поведінки членів суспільства, призводить до формування в суспільстві
різних точок зору. Влада як засіб управління переходить від однієї керівної
соціальної групи до іншої, між ними виникає боротьба за панівне соціальне
становище. Державна влада і право стають для керівників засобом нав'язування
власної волі. У зв'язку з цим, такі риси перехідного періоду, як слабкість
державної влади та соціального контролю, загострене соціальне протистояння,
відсутність ефективної правової системи якісно характеризують середовище, де
виникає і розвивається корупція
Таким чином, дослідження природи корупції, причин та умов її виникнення
і зростання в Україні дозволить виробити дієві принципи, методи і форми
протидії її проявам.
На наш погляд для досягнення поставлених цілей вкрай необхідний нові
підходи по боротьбі з корупцією, так наприклад набір нових кандидатів на
керівні посади з високими моральними якостями, патріотично настроєних. Крім
того повинні враховуватись інші чинники, що повинні підбиратися та
стимулювати окрему особу або групу осіб (наприклад: заохочення, соціальні
блага, пільги, кредитування). Саме за наявності принципово нової моделі
підбору кандидатів у державні органи можливо викоренення такого явища, як
корупція. Такий механізм повинен стримувати прагнення певних осіб до роботи
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в органах державної влади і пов'язані з нею можливості щодо корупційних
проявів та власного збагачення.
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Мартыновский В. В. Причины и условия возникновения коррупции в
государственном механизме
В работе рассматриваются основные причины и условия возникновения
коррупции в государстве. Проблема коррупции анализируется в рамках таких
институтов, как государственная власть и государственный механизм.
Коррупция представляет собой угрозу государственного управления. В работе
выделены

основные

моралистический,

подходы

возникновения

функциональный

и

коррупции,

а

именно:

структурно-функциональный.

Определены формы коррупционных проявлений, исследован вопрос о
социальной опасности коррупции. Кроме того, предложены меры направленные
к противодействию коррупции и коррупционных отношений. К таким относятся
как стандартные меры борьбы с коррупцией (например, юридическая
ответственность), так и нестандартные – изучение личности представителя
власти и индивидуальный подход, то есть заинтересованность субъекта в
недопущении возникновения коррупционных отношений.
Martynovskiy V. V. Reasons and Conditions of Corruption in Government
This article reviews the main reasons and conditions of corruption in the state. It
analyzed the problem of corruption within such institutions as the government and the
state mechanism. Corruption represents a threat to the government. The article
highlights the main approaches of corruption, just like, moralistic, functional, structural
and functional. Determine forms of corruption, investigated the question of the social
danger of corruption. In addition, the proposed measures aimed counteraction of
corruption and corrupt relations. These include as typical anti-corruption measures (for
example, legal liability) and atypical - the study of the individual representative of the
government and an individual approach, that is the subject of interest in preventing the
occurrence of corruption relations.
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Балакарєва І. М.
канд. юрид. наук, старший науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК
БАЗОВИЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАНДАРТ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ
Сучасний рівень корупції ускладнює ефективне функціонування різних
механізмів держави, викликає недовіру громадян до інститутів державної влади.
Така ситуація у багатьох країнах обумовлює необхідність пошуку і застосування
комплексного й системного підходу до вирішення питань, пов‘язаних із
протидією корупції.
В умовах поширення міжнародних зв’язків проблему корупції неможливо
повністю вирішити в окремо взятій країні без тісного міжнародно-правового
співробітництва держав у цій сфері. Її подолання відноситься до сфери взаємної
відповідальності держав, а також потребує відповідних й узгоджено прийнятих
рішень з протидії на національному та міждержавному рівнях 1.
Зокрема, у 1993 році було створено неурядову міжнародну організацію по
боротьбі з корупцією та дослідженню рівня корупції у світі Transparency
International. Щорічно цією організацією складається Індекс сприйняття корупції
(Corruption Perception Index – далі СРІ), що відображає рівень її сприйняття в
державному секторі різних країн за шкалою у 100 балів 2.
На думку голови організації Хосе Угаса, індекс сприйняття корупції у 2014
році говорить, що «економічний розвиток стає неможливим, а зусилля,
спрямовані

проти

корупції,

виявляються

марними,

коли

лідери

та

Балакарєва І. М. «Прозорість» державного управління як базовий міжнародно-правовий стандарт
протидії корупції / І. М. Балакарєва // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини
: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18 квітня 2015 р. – Х. : Право, 2015. – С.
2
Методологія складання індексу 2014 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tiukraine.org/corruption-perceptions-index-2014/methodology.html
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високопосадовці зловживають владою, щоб привласнити державні кошти заради
особистої вигоди» 1.
Дослідження Transparency International показують сильну диференціацію
країн світу за ступенем розвитку корупції.
Таблиця 1
Бал
Країна

Данія
Нова Зеландія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Швейцарія
Сінгапур
Нідерланди
Канада
Австралія
Німеччина
Велика Британія
Бельгія
Японія
Гонконг
Ірландія
Сполучені Штати
Австрія
Франція
Польща
Тайвань
Іспанія
Литва
Словенія
Грузія
Чеська Республіка
Словаччина
Італія
Росія
Україна

CPI2014
92
91
89
87
86
86
84
83
81
80
79
78
76
76
74
74
74
72
69
61
61
60
58
58
52
51
50
43
27
26

CPI2013
91
91
89
89
86
85
86
83
81
81
78
76
75
74
75
72
73
69
71
60
61
59
57
57
49
48
47
43
28
25

Рейтинг
CPI2012
90
90
90
88
85
86
87
84
84
85
79
74
75
74
77
69
73
69
71
58
61
65
54
61
52
49
46
42
28
26

Рейтинг
2014 р.
1
2
3
4
5
5
7
8
10
11
12
14
15
15
17
17
17
23
26
35
35
37
39
39
50
53
54
69
136
142

Рейтинг
2013 р.
1
1
3
3
5
7
5
8
9
9
12
14
15
18
15
21
19
26
22
38
36
40
43
43
55
57
61
69
127
144

Рейтинг
2012 р.
1
1
1
4
7
6
5
9
9
7
13
17
16
17
14
25
19
25
22
41
37
30
48
37
51
54
62
72
133
144

Глобальний прес-реліз [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/corruptionperceptions-index-2014/global-press-release.html
1

56

У таблиці наведено країни з найвищим та найнижчим індексом сприйняття
корупції та їх рейтингом за 2012 – 2014 роки. За цими даними, найстабільніші
позиції (майже не змінні) займають Данія, Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція,
Німччина, Велика Британія та США. 26 балів зі 100 можливих і 142 місце зі 175
позицій – такі показники України в цьогорічному Індексі сприйняття корупції.
Посилення

взаємодії

держав

і

діяльності

членів

міжнародного

співтовариства у сфері формування адекватних заходів правового характеру з
протидії корупції найчастіше стикається з труднощами об’єктивного характеру.
Вони обумовлені різноманітністю існуючих підходів до протидії корупції, які
реалізуються у внутрішньому законодавстві держав, а також відмінностями
інститутів національних правових систем.
Дослідження міжнародних правових актів та практики їх застосування
показує, що склалися різні рівні, типи, моделі правового режиму протидії
корупції. Зокрема, склалися три рівня міжнародно-правових стандартів протидії
корупції. Це, по-перше, базові універсальні міжнародно-правові стандарти,
закріплені у конвенціях Організації Об‘єднаних Націй. По-друге, у межах Ради
Європи, Європейського Союзу, Організації африканської єдності (ОАЄ),
Організації

американських

держав

(ОАД),

Організації

економічного

співробітництва та розвитку (ОЕСР) тощо формуються стандарти протидії
корупції

на

регіональному

рівні.

По-третє,

можна

виокремити

внутрішньодержавні стандарти, що діють на території певної держави.
Розвиток встановленого ООН універсального міжнародно-правового
режиму у сфері протидії корупції пройшов декілька етапів, від розробки
міжнародних документів з окремих проблем корупції й боротьби з нею у
конкретних сферах життя суспільства та держави, а також міжнародно-правових
рекомендацій, визначаючих стратегічні завдання й інструментарій протидії
корупції, до прийняття Конвенції ООН проти корупції 2003 р. й створення
правових та організаційних засад функціонування даного правого режиму.
Як зазначено у Конвенції, політика протидії корупції має відбуватися у
таких напрямках, як становлення ефективної системи проходження державної
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служби, прийняття та застосування кодексів і стандартів поведінки для
правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій;
створення належних систем закупівель; прозора державна звітність; зміцнення
чесності й непідкупності представників судової влади; запобігання корупції в
приватному секторі та залучення громадськості до формування і реалізації
державної політики.
Аналіз

міжнародно-правових

засобів

протидії

корупції

в

рамках

антикорупційного універсального міжнародно-правового режиму ООН дозволяє
дійти висновку про наявність принципів всеосяжних, серед яких важливу роль
відіграє принцип «прозорості» (транспарентності) та відкритості державного
управління. Відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції ООН проти корупції політика
держав у сфері протидії корупції повинна базуватись на засадах правопорядку,
належного управління державними справами та державним майном, чесності й
непідкупності, прозорості й відповідальності 1.
Реалізація

принципу

транспарентності

передбачає,

перш

за

все,

забезпечення доступу населення до інформації про діяльність державних
органів. Це досягається шляхом:
a) прийняття процедур або правил, які дозволяють членам суспільства
отримувати інформацію про організацію, функціонування та процеси прийняття
рішень у державному управлінні та, з належною увагою до захисту приватного
життя й даних особистого характеру, про рішення та нормативно-правові акти,
що стосуються членів суспільства;
б) спрощення адміністративних процедур для полегшення доступу
громадськості до компетентних органів, які приймають рішення;
в) опублікування інформації, яка може включати періодичні звіти про
ризики корупції в державному управлінні (ст. 10 Конвенції ООН проти корупції).
Першочергового значення набуває діяльність із сприяння активній участі
окремих осіб і груп недержавного сектора (громадянського суспільства,
Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 49. –
Стор. 2048.
1
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неурядових організацій та організацій, що функціонують на базі громад) у
запобіганні корупції й боротьбі з нею. При цьому використовуються такі заходи,
як:
a) посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів
прийняття рішень;
б) забезпечення для населення ефективного доступу до інформації;
в) проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють
створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм
державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах й університетах;
г) повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, опублікування
та поширення інформації про корупцію (ст. 13 Конвенції ООН проти корупції).
Багатьом країнам, які за індексом CPI посідають перші місця, вдалося
створити ефективний механізм протидії корупційним проявам. До таких країн
слід віднести Фінляндію, Данію, Швецію, Канаду, Нідерланди, Норвегію,
Австралію, Швейцарію, Велику Британію, Австрію, Ізраїль, США, Ірландію,
Німеччину, Францію та ін. Усі вони мають деякі особливості в організації
антикорупційної діяльності, але спільними для них є створення відповідної
правової бази та залучення до протидії корупційним проявам громадських
організацій 1.
Прозорість та відкритість у державному управлінні, свобода преси, участь
громадянського суспільства у діяльності державних органів значно перешкоджає
поширенню корупції. Розглянемо досвід окремих країн Європи та світу, які
ефективно реалізують дані принципи у своїй діяльності.
У більшості держав розроблено спеціальні закони, регулюючі прозорість
влади. Так, у США діє закон «Про свободу інформації» 1966 р., Данії – Закон
«Про доступ до адміністративних документів» 1970 р., Норвегії – «Про гласність
в адміністративному управлінні» 1970 р., Франції – «Про доступ до
адміністративних документів» 1978 р., Нідерландах – «Про встановлення правил
Ільєнок Т. В. Зарубіжний досвід адміністративно-правової протидії корупції / Т. В. Ільєнок //
Юридична наука. – 2012. - № 12. – С. 43 (42-51)
1
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відкритості адміністративного управління» 1978 р., Австрія – «Про розкриття
інформації федеральних адміністративних органів» 1987 р., Великобританія –
«Про свободу інформації» 2000 р. та ін.
У Сполучених Штатах Америки вироблена значна культура відкритості, що
підтримується не лише Законом про свободу інформації, але й Законом про
конфіденційність1, який гарантує право доступу до персональної інформації, що
зберігається у державних органах, Законом про відкрите обговорення всіх
державних питань, що вимагає розкриття намірів певних органів, насамперед
тих, де є правління 2, та Законом про федеральний консультативний комітет3,
який вимагає, щоб комітети, які консультують федеральні органи, були
відкритими.
У 1966 році Конгресом США прийнято Федеральний Закон «Про свободу
інформації» (Freedom of Information Act – FOIA) 4, який надав громадянам право
доступу до існуючих матеріалів у друкованій або цифровій формі, які перебували
у власності органів виконавчої влади в особі міністерств, відомств і комісій
регулювання, а також контрольованих урядом корпорацій. До них належать,
наприклад, Державний департамент, Міністерство оборони та юстиції,
Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління та ін.
Однак дія цього закону не поширюється на законодавчу і судову гілки влади.
Відповідно до цього закону федеральні органи зобов'язані надавати будьяку запитувану інформацію, якщо вона не підпадає під один з дев'яти винятків,
що захищають інтереси недоторканності приватного життя, національної
безпеки та правоохоронної діяльності тощо.
У Сполучених Штатах, як і в більшості країн, запит в рамках FOIA може
подати будь-який бажаючий. Для цього не потрібно ні громадянства, ні
The
Privacy
Act
of
1974
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://foia.state.gov/Learn/PrivacyAct.aspx
2
Government in the Sunshine Act 1977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg1241.pdf
3
Federal Advisory Committee Act 1972 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://epic.org/open_gov/faca.html
4
Freedom of Information Act U.S. Government Publishing Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-80/pdf/STATUTE-80-Pg250.pdf
1
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постійного виду на проживання – доступ відкритий для всіх. Особам, які
звертаються із запитами пропонується користуватися як фізичними, так і
віртуальними урядовими читальними залами для отримання безперешкодного
доступу до матеріалів, вже розсекречених в рамках так званих ініціатив E-FOIA
або переведених у відкритий доступ за раніше поданими запитами.
До подачі формального запиту по FOIA особи також можуть зв'язуватися з
уповноваженим певного відомства з питань FOIA для обговорення в
неофіційному порядку, які види архівних матеріалів можна отримати за запитом.
Для подання запиту не потрібно ніякої спеціальної форми - достатньо звичайного
листа на ім'я відповідного уповноваженого з питань FOIA з описом запитуваного
матеріалу. Більшість відомств приймають запити як в письмовому вигляді, так і
через Інтернет 1.
Доповненням до федерального закону FOIA служать закони про свободу
інформації, прийняті в усіх штатах. Вони регламентують доступ до інформації з
місцевих органів управління. Такі закони мають свої відмінності, але багато в
чому слідують федеральному закону FOIA.
Право громадськості на доступ на засідання судових та законодавчих
органів гарантується федеральним законом й законами штатів, відомих в
суспільстві під назвою «Sunshine laws» («Закони про сонячне світло») 2.
Федеральний Закон про проведення відкритих засідань «Government in the
Sunshine Act» був прийнятий Конгресом у 1976 році. Відповідно до вимог цього
закону засідання федеральних агентств повинні бути відкритими для публіки.
Закон визначає «засідання» як збори, на яких присутній кворум для ведення
справ - тобто встановлена мінімальна кількість посадових осіб, необхідна для
здійснення офіційних дій від імені агентства. Офіційні особи не мають права
«спільно розглядати справи агентства або приймати по них рішення в будь-якій
формі, окрім як на відкритих засіданнях» і «будь-яка частина кожного засідання
Концепция свободной прессы: законы о свободе информации [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2011/01/20110115161553x0.3823555.html#ixzz3qz5r
N2zc
2
Government in the Sunshine Act 1977 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-90/pdf/STATUTE-90-Pg1241.pdf
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агентства

повинна

проводитися

відкрито

для

спостереження

з

боку

громадськості»1.
У Великобританії у 2000 р. прийнято Закон «Про свободу інформації»2, за
яким громадянам за їх запитом повинна надаватись будь-яка інформація, якою
володіє державний орган під час отримання запиту. Перелік державних органів,
до яких можна звертатися із запитами про надання інформації, міститься у
Додатку 1 до закону і включає всі урядові департаменти, різні законодавчі
органи3, збройні сили, державні корпорації та інші органи, перераховані окремо
за назвами.
Кожен, хто хоче отримати доступ до інформації, може подати письмовий
запит із зазначенням імені та адреси, а також з описом такої інформації. Запит
розглядається як письмовий, якщо він отриманий в електронному форматі,
зрозумілий і його можна використовувати для подальшого посилання. Державні
органи повинні надавати допомогу заявникам у підготовці такого запиту. Даний
Закон дозволяє державним органам розкривати інформацію після сплати
відповідних зборів протягом трьох місяців.
Закон про свободу інформації, на відміну від інших законів, не містить
переліку інформації, яку державний орган повинен публікувати. Замість цього
розділ 19 встановлює обов’язок державних органів розробляти і оприлюднювати
план з тими класами інформації, які він збирається поширити. При схваленні
плану державний орган має враховувати суспільний інтерес у доступі до
інформації, яку він має, а також в «публікації причин того чи іншого рішення,
прийнятого державним органом».
Важливо, щоб цей план було схвалено Спеціальним уповноваженим по
роботі з інформацією. Уповноважений може встановлювати тимчасові ліміти на
своє схвалення або після закінчення шестимісячного строку відкликати таке
Родни А. Смолла. Право граждан на получение информации: «прозрачность» деятельности
государственных органов: материалы о демократии [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.infousa.ru/government/dmpaper10.htm.
2
Freedom of Information Act 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents .
3
Закон не поширюється на Шотландію, у якої є свій власний Закон про свободу інформації
(Шотландія) від 2002 року.
1
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схвалення. Більше того, закон передбачає розробку модельного плану публікацій
Спеціальним уповноваженим за різними класами державних органів. Якщо
програма буде схвалена, будь-який державний орган може застосовувати цю
схему в рамках відповідного класу, а не розробляти свою1.
У 1999 р. у Фінляндії був прийнятий Закон «Про відкритість діяльності
уряду». Цим актом визначено принцип, згідно з яким документи є відкритими
для громадськості, за винятком випадків, коли існують вагомі причини для
відмови в їх наданні.
Основні вимоги інформаційної відкритості органів влади та надання
урядової інформації населенню ґрунтуються на засадах:
а) визнання права людей на інформацію, яка стосується державних справ,
вона не обмежується адміністративними бар'єрами, географією чи платіжною
спроможністю користувача;
б) громадянину надається доступ до офіційних записів та документів, що
стосуються офіційних законів, угод чи рішень, до даних урядових досліджень,
які використовуються для розробки політики;
в) архіви утримуються так, щоб забезпечити рівноправний доступ до
інформації для всіх громадян;
г) уряд несе відповідальність за збирання та поширення інформації, урядова
інформація поширюється у формі, що забезпечує її повноцінність для публіки;
ґ) на урядову інформацію не поширюється авторське право, але при цьому
доступ може бути обмеженим відповідно до чинного законодавства;
д) визнається право користувача урядової інформації на таємницю.
Положення, які стосуються прозорості (Конституція і Закон «Про
відкритість діяльності уряду»), використовуються на всіх рівнях державної
адміністрації. Ними проголошується право доступу до всіх державних
документів як основне право громадянина, у свою чергу, органи державної влади
зобов'язуються превентивно забезпечувати інформацією громадськість.
Мендел Т. Свобода информации: сравнительное правовое исследование [Електронний ресурс] /
Мендел Т. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134191r.pdf
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Швеція стала першою країною в світі, яка прийняла закон, гарантуючий
громадянам право на доступ до інформації, що зберігається державними
органами. Це був Закон про свободу преси від 1776 р. Цей закон як складова
частина конституції діє у Швеції дотепер.
Право доступу до інформації гарантується у Главі 2 «Про публічний
характер офіційних документів» 1. Офіційними документами визнаються
документи, які відповідають державному органу, якщо відповідно до статей 6 і 7
їх можна розглядати як «отримані, підготовлені або створені таким органом».
Даний Закон, зокрема, зазначає, що листи й інша кореспонденція, адресована
державним службовцям і зачіпає офіційні питання, є офіційними документами.
Стаття 11 визначає низку категорій документів, що не є офіційними. Це
листи, телеграми, складені державним органом і призначені виключно для цілей
листування; документи, призначені для публікації в періодичному виданні
державного органу; документи, які є частиною бібліотеки або які були передані
державному органу для зберігання чи дослідження поряд із записами, що
стосуються таких документів.
Згідно ст. 5 Закону, до державних органів відносяться Парламент,
Генеральна

церковна

Асамблея

і

будь-які

місцеві

збори,

наділені

повноваженнями приймати рішення. Шведським міністром юстиції визначено
державні органи як «органи, включені у державну чи муніципальну
адміністрацію. Уряд, центральні державні органи, суди і муніципальні ради є
прикладом таких державних органів» 2. Компанії, асоціації та фонди не є
державними органами, навіть якщо вони повністю належать державі.
Запит про доступ до інформації подається органу, що володіє нею, який
зазвичай і приймає рішення при отриманні запиту. Державний орган може не
розглядати причини, за якими людина робить запит про доступ до документа, за
винятком тих випадків, коли є необхідність переконатися, підлягає чи ні даний
The principle of public access to official documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-constitution/
2
The Сonstitution [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.government.se/how-sweden-isgoverned/the-constitution/
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документ розкриттю. Наприклад, якщо інформація є секретною, а заявник бажає
використовувати її тільки в певних цілях, і ризику заподіяння шкоди немає.
Офіційний документ, що підлягає розкриттю, надається безкоштовно, якщо
його можна прочитати або розглянути. А за встановлену плату його можна
скопіювати або відтворити іншим способом, хоча державний орган не
зобов'язаний робити електронні документи, які є в якомусь іншому вигляді, ніж
в роздрукованому.
Особливість шведської системи свободи інформації полягає у вимозі для
всіх державних органів реєструвати всі наявні у них документи, крім документів,
що не мають великого значення (наприклад, вирізки з публікацій); які не
представляють таємницю; наявні у великій кількості й були звільнені від
реєстрації; та електронні матеріали, що зберігаються в центральному реєстрі.
У всьому світі активно створюються «електронні уряди» (E-government).
Відповідно з розвитком концепції «електронного уряду» виникла і стала
бурхливо розвиватися ідея «електронної демократії» (E-democracy). Як правило,
під «електронною демократією» розуміють використання нових інформаційних
технологій для захисту і розвитку основних демократичних цінностей і, в першу
чергу, для участі громадян у процесі прийняття рішень органами влади.
Концепція «електронної демократії» спрямована на надання громадянам
можливості брати участь у політичному житті країни і бачити результативність
своїх дій.
Так, Урядом США у 2009 р. оголошена ініціатива «Відкритий уряд», яка
передбачає більш широку участь громадськості в діяльності держави. У межах
цієї ініціативи створена Інтернет-платформа, яка дозволила американцям
вносити та обговорювати ідеї про те, як полегшити доступ до інформації про
роботу державних служб тощо. Про таку ініціативу було оголошено у
Меморандумі про транспарентність та відкритий уряд1. Громадянам США

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-ExecutiveDepartmentsand-Agencies-3-9-09/ 29
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пропонується надавати свої рекомендації стосовно ініціативи «Відкритий уряд»
та голосувати щодо запропонованих ідей на веб-сайті Білого дому.
Також працює розділ «We the People» («Ми, народ») веб-сайту Білого дому,
на якому кожна людина може розмістити петицію щодо вирішення конкретного
питання або підтримати вже існуючу вимогу (https://petitions.whitehouse.gov).
Петиції можуть стосуватися широкого кола питань, наприклад, фінансування
медичних досліджень, змін до законодавчих актів, зовнішньополітичних акцій,
оголошення певних дат національним святом, скасування податків тощо.
Якщо петицію протягом 30 днів підпишуть 25 тис. осіб, вона буде
розглянута Адміністрацією і, в разі потреби, направлена на опрацювання
федеральними або місцевими агенціями. Прибічники пропозиції електронною
поштою отримають повідомлення про результати розгляду. Відповідь за
підписом конкретного виконавця публікується на сайті.
Майже всі федеральні установи мають власні веб-сайти. Для покращення
пошуку потрібних документів Міжвідомча федеральна рада запустила новий
сайт Data.gov – вузловий центр для вільного доступу до інформації, що
виробляється всіма федеральними установами. Також Агентством із збереження
навколишнього середовища разом з Адміністративно-бюджетним управлінням у
межах ініціативи «Відкритий уряд» був запущений ще один сайт regulations.gov/еxchange, метою якого є збирання думок громадськості з приводу
найкращих шляхів залучення пересічних громадян до процесу вироблення норм
та правил федеральних відомств.
У Великобританії існує низка сайтів, що стосуються діяльності Парламенту.
Вони дозволяють громадянам не лише отримувати детальну інформацію про
його діяльність, але й приймати участь в обговоренні найважливіших питань.
У парламенті Шотландії працює система подання петицій (E-petitioning), що
дозволяє кожному громадянину запропонувати для розгляду будь-яке питання.
У

Королівстві

Бельгія

реалізацією

державної

політики

у

сфері

інформатизації та розвитку технологій електронного урядування займається
Федеральна служба інформаційних технологій та комунікацій «FedIct». Вона
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реалізувала ряд інноваційних проектів, серед яких найважливішими є запуск
федерального електронного порталу надання державних послуг, впровадження
електронного посвідчення особи (смарт-картки eID) та створення комплексних
систем електронного документообігу державних структур (e-Justice, Tax-onWeb, Police-on-Web). FedIct також надає можливість інтеграції державного
електронного документообігу з документообігом приватних компаній та
організацій 1.
З 2005 року в Бельгії реалізується проект «e-Justice», що дозволяє судам,
іншим інститутам судової влади, суб'єктам правових відносин здійснювати
електронний обмін документами або взаємодіяти за допомогою інтернеттехнологій. Відповідно сервіси Tax-on-Web та Police-on-Web дозволяють
автоматизувати

процеси

взаємодії

державних

органів

(податкових

та

правоохоронних відповідно) з громадянами країни.
У Іспанії був створений урядовий проект «Aporta», метою якого є
використання та надання публічної інформації громадськості. Так, було
запроваджено національний портал Datos.gob.es, який організує та управляє
Каталогом публічної інформації центральних державних органів влади.
Нідерланди. Значна інформація про роботу уряду доступна через єдиний
урядовий портал www.Overheid.nl або через веб-сайти різних урядових
інституцій.
Сьогодні майже всі органи влади та місцевого самоуправління Фінляндії
мають власні веб-сайти та пропонують ряд он-лайн-послуг: громадяни можуть
шукати та отримувати інформацію, надсилати запити, брати участь у
голосуванні, подавати заяви та більше взаємодіяти з посадовими особами.
Політика відкритості та можливість електронного доступу до інформації є
основною причиною низької корупції у Фінляндії, факти корупції у країні
трапляються скоріше як винятки, ніж як закономірність.
Досвід взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, залучення
громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення
електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radakmu.org.ua/uploads/file//dosvid_ogp-mfa.doc
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У Швеції вживаються заходи з метою розвитку електронного урядування,
що охоплює різні рівні влади та місцевого самоврядування, елементи
інфраструктури й забезпечує єдине інформаційне середовище та електронний
документообіг для взаємодії між органами управління державою, організаціями
громадянського суспільства, суб’єктами комерційної діяльності та окремими
громадянами. У 1997 році було впроваджено проект урядового електронного
порталу, у 1998 році уряд розробив законопроект «Центральна урядова
адміністрація на службі громадян», де інформаційно-комунікаційні технології
розглядались як найважливіший інструмент для вдосконалення сфери
державних послуг.
У 2000 році було презентовано урядовий проект «Інформаційне суспільство
для всіх», яким передбачалось створення в урядових структурах цілодобової
щоденної інформаційної служби, ставилась мета перетворення Швеції на одного
з лідерів інформаційного суспільства. Тоді ж було утворено «Суспільний еФорум», раду по співробітництву між урядовими агенціями з метою розвитку
електронного урядування. У 2005 році почав запроваджуватись урядовий «План
дій із зменшення адміністративного навантаження на підприємства», який
передбачав реалізацію 291 заходу 8 міністерствами та 46 урядовими агенціями.
Зараз виконуються подальші плани щодо покращення роботи урядових агенцій
у зазначеній сфері 1.
Як бачимо, одним із найбільш істотних чинників у подоланні корупції є
відкритість, прозорість державного управління, що проявляється у ставленні
населення до цієї проблеми. Значна частка населення з огляду на брак
відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні,
усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи
професійної етики. За умови ефективної роз’яснювальної роботи населення
може змінити ставлення до такої практики як до неприйнятної корупційної і,
таким чином, антикорупційний потенціал суспільства значно зросте.

1

Там само.
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Потребують також уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення
в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм
факти корупції. Частка такого населення є невеликою, з огляду на високий
ступінь лояльності населення до корупції, засудження фактів повідомлень про
корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам, низький рівень довіри
до діяльності правоохоронних органів, зневіру в ефективності антикорупційних
заходів, страх бути покараним за повідомлення про підозру в корупції.∗
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ресурс].

Режим

–

доступу:

http://www.infousa.ru/government/dmpaper10.htm.
12. Freedom of Information Act 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents.
13. Мендел Т. Свобода информации : сравнительное правовое исследование
[Електронний

ресурс]

/

Мендел

Т.

Режим

–

доступу:

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001341/134191r.pdf
14. The principle of public access to official documents [Електронний ресурс]. –
Режим

доступу:

http://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-

constitution/
15. The

Сonstitution

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-constitution/
16. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies
[Електронний

ресурс].

Режим

–

доступу:

http://

www.whitehouse.gov/the_press_office/Memorandum-for-the-Heads-of-ExecutiveDepartmentsand-Agencies-3-9-09/ 29
17. Досвід взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського
суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної
політики,

протидії

корупції,

забезпечення
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електронного

урядування

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radakmu.org.ua/uploads/file//dosvid_ogp-mfa.doc
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Балакарева И. Н. Прозрачность и открытость государственного
управления

как

базовый

международно-правовой

стандарт

международно-правовые

принципы

противодействия коррупции.
В

докладе

исследуются

противодействия коррупции. Анализ международно-правовых актов в сфере
борьбы с коррупцией позволил выделить три уровня международно-правовых
стандартов в этой сфере. Базовым международно-правовым стандартом в такой
деятельности выступает принцип прозрачности и открытости государственного
управления.
Установлено, что для реализации данного принципа, прежде всего,
необходимо обеспечить доступ населения к информации о деятельности
государственных

органов.

Рассмотрены

законодательные

акты

США,

Великобритании, Финляндии и Швеции и др., регулирующие право граждан на
доступ к публичной информации, а также реализацию программы «Открытое
управление».
Balakarieva I. M. Transparency and Openness of the Public Administration
as the Basic International Legal Anti-corruption Standards.
The report studied the international legal principles countering corruption. On the
basis of theoretical research and analysis of the international legal instruments in the
fight against corruption three levels of international legal standards in this area is
proposed. The principle of transparency and openness in government are the basic
international legal standards in this activity.
It was established that ensure public access to information about the activities of
state bodies is necessary for the implementation of this principle. Considered the
legislation of United States, UK, Finland, Sweden, and others, regulating the right of
citizens to access public information, and the implementation of the «Open
Government».
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Писаренко Н. Б.
канд. юрид. наук, старший науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У
ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
Прийняття у 2014 році Закону України «Про запобігання корупції»
обумовило

внесення

змін

до

Кодексу

України

про

адміністративні

правопорушення (далі – КУпАП). Цими змінами було викладено у новій редакції
главу КУпАП, що вміщує інформацію про склади правопорушень, пов’язаних з
корупцією, та санкції за їх вчинення. Крім цього змінами було відкориговано
деякі загальні положення КУпАП, зокрема, ті, що стосуються видів
адміністративних стягнень. Тепер до переліку останніх включено таке додаткове
стягнення, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Відповідно до статті 30 КУпАП дане стягнення призначається тільки
судом. Цікавим є те, що на строк від шести місяців до одного року це стягнення
може бути призначено навіть, якщо воно не передбачено санкцією статті
(санкцією частини статті) Особливої частини КУпАП. В такому випадку суд з
урахуванням характеру порушення, вчиненого за посадою, інших обставин
справи має самостійно визнати, чи можна зберегти за особою, що притягається
до відповідальності, право обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Строком на один рік дане стягнення призначається лише у випадку,
коли його спеціально передбачено санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини КУпАП.
Аналіз положень КУпАП, якими встановлено санкції, що підлягають
застосуванню у разі вчинення порушень, пов’язаних із корупцією, дозволяє
стверджувати, що у даному випадку притягнення до відповідальності
призводить до покладення на винну особу серйозних обтяжень. Сума
застосовуваного штрафу коливається від 100 до 800 неоподатковуваних
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мінімумів доходів громадян; у якості додаткових стягнень можуть бути
накладені конфіскація отриманого доходу, винагороди, подарунка, пожертви
та/або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк від шести місяців до одного року.
Відзначимо також, що у випадку притягнення до відповідальності за
розглядувані правопорушення можуть бути накладені одне основне і два
додаткові стягнення, що, до речі, не узгоджується із загальними правилами,
закріпленими у статті 25 КУпАП.
З

огляду

на

суворість

«покарання»,

передбаченого

за

вчинення

правопорушень, пов’язаних з корупцією, можемо впевнено стверджувати, що
судове провадження у справах про притягнення до адміністративної
відповідальності за такі діяння має ґрунтуватися на принципах, реалізація яких
мінімізує можливість вжиття примусових заходів відносно особи, винуватість
якої може бути поставлена під сумнів.
Одним із міжнародних нормативно-правових документів, де вміщено
подібні принципи, є Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Зокрема, статтею 6 цього акту передбачено,
що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального
обвинувачення.
На перший погляд процесуальні гарантії, виписані у згаданій статті,
розповсюджуються тільки на випадки вирішення справ, які стосуються
«цивільних прав та обов’язків» і «кримінального обвинувачення». Але
практикою Європейського суду з прав людини (далі – Суд), сформованою на
основі Конвенції, визначено, що зазначені поняття автономні, і національна
правова класифікація конкретного «права» чи «обвинувачення» не є остаточною,

74

коли вирішується питанням про можливість застосування статті 61. Так, Суд
вважає

обвинувачення

«кримінальним»,

якщо

згідно

з

внутрішнім

законодавством держави обвинувачення належить до сфери «кримінального
права». Якщо за внутрішнім законодавством обвинувачення належить не до
кримінального права, то Суд вирішує питання, чи не належить воно до «сфери
кримінального права» в тому автономному тлумаченні, яке дає цьому терміну
Конвенція 2.
У своїх рішеннях Суд закріплює також інформацію відносно трьох
критеріїв, що мають бути враховані при вирішенні питання про належність до
«сфери кримінального права» тих чи інших справ. Такими критеріями є: 1) чи
належить правопорушення до сфери кримінального права; 2) характер
правопорушення; 3) суворість покарання за таке правопорушення3.
На підставі аналізу рішень Суду науковці доходять висновку, що перший
критерій – належність правопорушення до сфери кримінального права – має
лише формальний та відносний характер. Більш вагомим вони вважають
характер правопорушення, який можна оцінити, відповівши на питання, чи
можна визнати, що у дотриманні правила, що порушено, зацікавлені не певні
особи, а все населення. Відносно третього критерія, то загальновідомо, що до
«сфери кримінального права» належать покарання, пов’язані з позбавленням
свободи, а також такі, що спричиняють значних негативних наслідків 4.

Віткаускас Д. Стаття 6 Європейської конвенції з прав людини / Д. Віткаускас // Європейська конвенція
з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л.
Жуковської. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – С. 201.
2
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Девеєр проти Бельгії» (Deweer v. Belgium) від
27 лютого 1980 р., серія А, № 35.
3
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel and
Others v. Netherlands) від 8 червня 1976 р., серія А, № 22.
4
Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд (стаття 6 ЄКПЛ) у світлі українського
законодавства та правозастосовної практики / О. Толочко // Європейська конвенція з прав людини:
основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: ЗАТ
«ВІПОЛ», 2004. – С. 242.
1
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Зауважимо, що, за позицією Суду, два останні критерії (характер
правопорушення і суворість покарання) є альтернативними, тобто для
віднесення правопорушення до сфери кримінального права досить одного з них 1.
Для прикладу згадаємо рішення у справах «Гурепка проти України» та
«Корнєв і Карпенко проти України», в яких Суд оперує одним із наведених
критеріїв

задля

того,

щоб

встановити

належність

адміністративного

правопорушення до сфери кримінального права.
В рішенні «Корнєв і Карпенко проти України» відзначено, що заявниця
Карпенко

у

зв’язку

з

вчиненням

адміністративного

правопорушення,

передбаченого частиною 1 статті 1853 КУпАП, була покарана шляхом
накладення штрафу. Але санкцією вказаної статті на момент, коли заявниця
притягалася до відповідальності, було закріплено можливість застосування
адміністративного арешту. Отже, правопорушення, про яке йдеться, не є
незначним,

а

провадження

з

розгляду

справи

про

притягнення

до

відповідальності за його вчинення має відбуватися на засадах, подібних до тих,
що запроваджені для розгляду кримінальної справи 2.
До речі, питання щодо критеріїв, за якими правопорушення може бути
віднесено до незначних, також було порушено у пояснювальній записці до
Протоколу № 7 до Конвенції. У записці відзначено, що основним критерієм є те,
чи карається правопорушення позбавленням волі. Посилаючись на дане
пояснення, Суд у рішенні в справі «Гурепка проти України» демонструє точку
зору, яка повність співпадає із викладеною у справі «Корнєв і Карпенко проти
України»: заявник Гурепка притягався до відповідальності за частиною 1 статті
1853 КУпАП, яка передбачала можливість застосування адміністративного

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel and
Others v. Netherlands) від 8 червня 1976 р., серія А, № 22.
2
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (Kornev and
Karpenko v. Ukraine) від 21 жовтня 2010 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення.
Коментарі. – 2011. – № 4. – С. 88–106.
1
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арешту строком до 15 діб; наявність у санкції основного покарання у вигляді
позбавлення волі унеможливлює віднесення порушення до числа незначних 1.
Цікавими видаються також аргументи з приводу застосовності статті 6
Конвенції у провадженнях в справах про притягнення до адміністративної
відповідальності, наведені Судом у рішенні «Лучанінова проти України».
Заявниця Лучанінова за постановою суду була піддана стягненню у вигляді
штрафу в розмірі 51 грн. за правопорушення, передбачене частиною 1 статті 51
КУпАП. У постанові зазначалося, що Лучанінова вчинила крадіжку майна
підприємства, де вона працювала. Голова Верховного Суду України переглянув
рішення, ухвалене відносно заявниці, визнав останню винною, однак від
відповідальності її звільнив за малозначністю порушення, обмежившись усним
зауваженням. Пізніше Лучанінову було звільнено із займаної посади на підставі,
що вона була винна у крадіжці майна підприємства.
Європейський суд з прав людини зауважив, що санкція частини 1 статті 51
КУпАП встановлює можливість застосування відносно винних штрафу або
виправних робіт. Але з огляду на загальний характер законодавчого положення,
яке порушила заявниця, а також на профілактичну та каральну мету стягнень,
передбачених цим положенням, провадження у справі Лучанінової, за
твердженням Суду, є кримінальним для цілей застосування Конвенції. Той факт,
що стягнення, накладене судом першої інстанції, – штраф – було згодом замінено
на зауваження, не може позбавити правопорушення, вчиненого заявницею,
притаманного йому кримінального характеру2.
Викладене вище дозволяє констатувати, що у розумінні Конвенції
порушення, пов’язані з корупцією, є належними до сфери кримінального права,
бо (а) у дотриманні «антикорупційних» правил зацікавлені всі громадяни та (б)
притягнення до відповідальності за такі діяння тягне накладення на винних
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine)
від 8 квітня 2010 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2011. – № 3.
– С. 192–201.
2
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Лучанінова проти України» (Luchaninova v.
Ukraine) від 9 червня 2011 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. –
2012. – № 3. – С. 64–81.
1
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серйозних «каральних» стягнень. Отже, процесуальні гарантії, які можна
виокремити у контексті захисту права на справедливий суд, прийнятні для
застосування у провадженні в справах про притягнення до адміністративної
відповідальності за вчинення зазначених порушень.
Такі гарантії випливають зі змісту статті 6 Конвенції. Деякі з них закріплено
у статті 13 та Протоколі № 7 до Конвенції. Всі ці гарантії текстуально виглядають
як права особи, яка розраховує на справедливий судовий розгляд справи, де вона
виступає однією зі сторін.
Так, у пункті 1 статті 6 Конвенції зафіксовано права на: а) рівний доступ до
суду і рівність перед судом; б) справедливий судовий розгляд упродовж
розумного строку без зволікання; в) відкритий судовий розгляд; г) розгляд
компетентним, незалежним та безстороннім судом; д) розгляд лише судовим
органом, створеним відповідно до закону; е) конфіденційне і безпосереднє
спілкування із захисником, обраним на власний розсуд.
У пункті 2 статті 6 Конвенції йдеться про право особи вважатися
невинуватою доти, доки вину не буде встановлено судом згідно із законом.
Пункт 3 статті 6 закріплює наступні права особи: а) бути негайно і детально
поінформованою зрозумілою мовою про характер і причини обвинувачення
проти неї; б) мати достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту;
в) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника,
обраного на власний розсуд, у тому числі право мати доступ до захисника на
досудовій стадії; г) допитувати свідків обвинувачення та свідків захисту на тих
самих умовах; д) не бути вимушеним свідчити проти себе або визнавати вину.
У Протоколі № 7 до Конвенції відображено гарантії щодо можливості
перегляду рішення про притягнення до відповідальності, а також щодо наслідків
притягнення до відповідальності особи, вина якої не була доведена. У пункті 1
статті 2 даного Протоколу відзначено, що кожен, кого суд визнав винним у
вчиненні правопорушення відповідно до закону має право на перегляд судом
вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Стаття
3 Протоколу передбачає, що якщо остаточним рішенням особу було засуджено
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за вчинення правопорушення і якщо винесений їй вирок було потім скасовано
або її було помилувано на підставі нового чи нововиявленого факту, який
беззаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа, яка зазнала
покарання в результаті такого засудження, має одержати відшкодування згідно
із законом або практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено,
що зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або
частково з вини цієї особи.
За останні роки Європейським судом з прав людини ухвалено чимало
рішень у справах проти України, якими констатовано порушення Конвенції. Зі
змісту деяких з них випливає: дані порушення допущено у зв’язку із тим, що
українські суди, застосовуючи окремі норми адміністративного права (зокрема,
приписи КУпАП), не враховують обов’язковості конвенційних положень, якими
поміж іншого закріплено наведені вище гарантії права на справедливий суд.
Зауважимо, що більшість рішень Суду у справах проти України набуло
статусу остаточних. Це надало можливості заявникам у справах ставити питання
про перегляд Верховним Судом України рішень національних судів,
постановлених із порушенням Україною міжнародних зобов’язань.
Аналіз рішень Суду, а також позицій Верховного Суду України у справах,
де оцінюється законність притягнення осіб до адміністративної відповідальності,
дозволяє запропонувати низку висновків, з огляду на які, на нашу думку, має
формуватися не тільки судова практика з розгляду справ про правопорушення,
пов’язані з корупцією, а й удосконалюватися норми КУпАП.
1. Судове провадження у справі про адміністративне правопорушення
вважається справедливим за умови, якщо розгляд такої справи був публічним.
Прикладом рішення, у якому Європейський суд з прав людини демонструє
наведену позицію, може слугувати рішення, ухвалене за результатами розгляду
справи «Лучанінова проти України».
Засідання суду у справі про відповідальність, що була порушена відносно
заявниці, проводилося у приміщенні лікарні, де Лучанінова тимчасово
перебувала. Це було обумовлено тим, що заявниця, присутність якої за законом
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була обов’язковою, у судове засідання не з’являлась, а двомісячний строк,
встановлений для накладення стягнення за вчинення правопорушення, спливав.
Хоча у даному випадку доступ громадськості до судового розгляду справи
про відповідальність формально не був обмежений, обставини, за яких він
відбувався, за позицією Суду, були очевидною перешкодою для його
публічності. Суд навів наступні аргументи на обґрунтування цієї точки зору. Поперше, розгляд відбувся у лікарні з обмеженим доступом. По-друге, суд не
дозволив іншим особам, крім учасників провадження, залишитися в палаті, де
відбувався розгляд, або входити до неї. По-третє, з матеріалів не вбачається
існування загальнодоступної інформації про дату та місце засідання.
Суд також наголосив на тому, що найбільш доцільний спосіб врегулювання
ситуації, коли особа, яка притягається до відповідальності за вчинення
адміністративного правопорушення, не з’являється до суду, має визначатися
національними судами. Але у даній ситуації заходи, до яких вдався суд, не були
«суворо необхідними» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції, а тому очевидним
є те, що їх застосування обмежило право заявниці на публічний розгляд її справи.
2. Встановлення необґрунтовано нетривалих строків для розгляду справи
про адміністративне правопорушення тягне порушення права особи мати час
та можливості для підготовки свого захисту, а також права на юридичну
допомогу за власним вибором.
Згадані вище права закріплено у підпунктах «b» і «с» пункту 3 статті 6
Конвенції. Їх порушення констатовано у рішеннях Суду в справах «Корнєв і
Карпенко проти України», «Вєрєнцов проти України» та «Лучанінова проти
України».
Відзначимо, що у першій справі Суд досліджував питання відповідності
конвенційним приписам

процедур

притягнення

заявниці

Карпенко

до

відповідальності за частиною 1 статті 1853 КУпАП, а в другій – заявника
Вєрєнцова за статтею 185 та частиною 1 статті 1851 КУпАП.
На момент розгляду справ про притягнення до відповідальності Карпенко
та Вєренцова статтею 277 КУпАП було встановлено, що справи про
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адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 та частиною 1 статті
1853, розглядаються судами протягом доби, а статтею 1851 – у триденний строк.
В рішеннях по справах Карпенко та Вєренцова Суд нагадав, що підпункт
«b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «адекватний час і
можливості, необхідні для підготовки свого захисту». Обвинувачений повинен
мати можливість організувати свій захист належним чином, без перешкод
викласти суду, який розглядає справу, всі необхідні аргументи захисту і таким
чином вплинути на результат провадження. Більше того, засоби, доступні
кожному, хто обвинувачується у вчинення правопорушення, мають включати
можливість ознайомитися з результатами розслідування, що проводилося
протягом провадження, з метою підготовки свого захисту. Питання адекватності
часу та засобів, наданих обвинуваченому, повинно оцінюватися з огляду на
обставини кожної конкретної справи.
І у справі Карпенко, і у справі Вєрєнцова Суд зауважив, що незважаючи на
відсутність чіткого зазначення точного проміжку часу між складанням
протоколів про адміністративні правопорушення та розглядом справ відносно
заявників очевидним є те, що він не перевищував кількох годин. Навіть якщо
допустити, що дані справи не були складними, Суд висловив сумнів в тому, що
обставини, за яких проводився їх розгляд, були такими, що надавали заявникам
можливості належним чином ознайомитися з обвинуваченням і доказами проти
них, адекватно оцінити їх і розробити ефективну юридичну стратегію свого
захисту. Подальше апеляційне оскарження, яке мало місце у справі Вєрєнцова,
на думку Суду, не могло виправити ситуацію з огляду на те, що на той час, коли
апеляційний суд розглянув скаргу заявника, він уже відбув строк свого
адміністративного арешту. Отже, в зазначених справах Суд дійшов висновку, що
заявникам не було надано адекватні час і засоби для підготовки їх захисту.
Щодо права на юридичну допомогу за власним вибором, то Судом так само
було встановлено його порушення в обох розглядуваних справах. Однак у
рішеннях по кожній з них описано різний вияв такого порушення. Так, у справі
Вєрєнцова національний суд відмовив заявникові у задоволення клопотання
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щодо забезпечення представництва його інтересів адвокатом за його власним
вибором на тій підставі, що заявник сам був правозахисником. Критикуючи таку
аргументацію, Суд вказав, що не кожен правозахисник є адвокатом і навіть, якщо
така особа і є адвокатом, то це не означає, що вона не була вразливою або не
потребувала підтримки у своєму процесуальному статусі підозрюваного. Якщо
особа вважає, що вона потребує юридичної допомоги, і національне
законодавство гарантує їй право на захисника, незалежно від її власної
обізнаності в юридичних питаннях, відмова національних органів задовольнити
її клопотання про юридичне представництво виглядає незаконною та
свавільною 1.
В іншій справі заявниця Карпенко стверджувала, що, хоча вона не
зверталася із клопотанням про забезпечення юридичного представництва її
інтересів, їй не можна дорікати за це, оскільки, як було зазначено вище, вона не
мала часу оцінити ситуацію й усвідомити необхідність і важливість такого
клопотання для розгляду її справи. Отож, Суд дійшов висновку, що бездіяльність
заявниці не звільняє державу від відповідальності за порушення її процесуальних
прав.
У рішенні в справі «Лучанінова проти України» Суд акцентував увагу на
праві особи, щодо якої вирішується питання про відповідальність, брати
ефективну участь у провадженні. Саме таке право заявниці було порушено через
те, що вона не була завчасно повідомлена про судовий розгляд, а тому не могла
підготуватися для участі в ньому. Крім цього Лучанінова подала клопотання про
надання безоплатної правової допомоги, і національний суд задовольнив його,
призначивши захисника для її захисту. Але до судового розгляду заявницю не
повідомили про це, і, таким чином, вона не могла скористатися юридичною
допомогою для підготовки свого захисту.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вєрєнцов проти України» (Vyerentsov v.
Ukraine) від 11 квітня 2013 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. –
2013. – № 3. – С. 73–104.
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3.

Провадження

у

справі

про

адміністративне

правопорушення

вважається справедливим за умов виконання судом вимоги проголошення
судового рішення публічно.
Цей висновок сформульовано у рішенні Суду в справі «Шмушкович проти
України». Заявник у зверненні до Суду повідомив, що він був притягнутий до
відповідальності за статтею 1851 КУпАП із накладенням на нього стягнення у
вигляді штрафу в розмірі 170 грн. Шмушкович стверджував, що постанова про
застосування відносно нього стягнення є протиправною, бо заборона
організованого ним мірного зібрання здійснена всупереч Конституції України, а
судове рішення у справі щодо нього не було проголошено публічно.
У даній справі Суд не визнав недотримання вимоги щодо публічного
проголошення судового рішення. За його позицією, зазначена вимога була
виконана за допомогою публічного постановлення рішення апеляційним судом.
Разом з тим, Суд відреагував на аргументи Уряду України відносно
необов’язковості дотримання цієї вимоги у провадженні в справі про
адміністративне правопорушення. Такі аргументи зводилися до того, що
КУпАП, на відміну від інших процесуальних законів, не встановлює, що рішення
необхідно проголошувати публічно. Адже, на погляд Уряду, провадження щодо
адміністративних правопорушень є незначущими, численними та часто
повторюваними, і таким чином вимога щодо публічного проголошення рішень
була б для цих проваджень надто обтяжливою.
Суд не погодився із таким твердженням Уряду й наголосив, що публічний
характер провадження захищає сторони від таємного відправлення правосуддя
без громадського контролю; він є одним із засобів, яким можна зберегти довіру
до судів як вищої, так і нижчої інстанцій. Суд зауважив також, що провадження
у справі заявника Шмушковича стосувалося правопорушення, яке було
достатньо серйозним, щоб таке провадження підпадало під застосування статті 6
Конвенції. Сам Уряд погодився, що стаття 6 Конвенції є застосовною до цього
провадження. Тому, як підкреслив Суд, гарантії цієї статті є повністю
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застосовними до провадження, включаючи вимогу проголошення судових
рішень публічно 1.
4. Визначені у статті 29710 КУпАП повноваження Верховного Суду України
повною мірою забезпечують адекватні можливості для досягнення юридичного
стану, що мала до порушення Конвенції особа, відносно якої вирішувалось
питання про притягнення до адміністративної відповідальності.
Відповідно до цієї статті, якщо Верховний Суд України дійшов висновку
про повне або часткове задоволення заяви про перегляд постанови в справі про
адміністративне правопорушення у зв’язку із встановленням порушення
Україною міжнародних зобов’язань, то він має право: а) скасувати постанову та
закрити провадження у справі; б) скасувати постанову та направити справу на
новий розгляд до суду, який виніс оскаржувану постанову; в) змінити постанову.
Зауважимо, що і Вєрєнцов, і Швидка у заявах до Суду відзначували, що
притягнення їх до адміністративної відповідальності є порушенням прав, що
захищаються Конвенцією. Так, Вєрєнцов скаржився на втручання у його право
на свободу мирних зібрань (стаття 11 Конвенції), а Швидка – на порушення її
права на свободу вираження поглядів (стаття 10 Конвенції). Іншими словами,
обидва заявника стверджували, що їх дії не є протиправними, а тому відносно
них не можуть бути застосовані будь-які примусові заходи. Суд своїми
рішеннями підтримав позиції Вєрєнцова та Швидкої, констатувавши порушення
зазначених статей Конвенції.
Верховний Суд України, розглянувши відповідні заяви Вєрєнцова та
Швидкої, рішення національних судів про притягнення цих осіб до
відповідальності скасував, а провадження у справах закрив за відсутності складів
адміністративних правопорушень 2.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шмушкович проти України» від 14 листопада
2013 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 54. – Ст. 1494.
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Карпенко у заяві до Суду вказувала на порушення пункту 3 статті 6
Конвенції, а саме – на ненадання їй часу та можливостей, необхідних для
підготовки її захисту. Отже, заявниця не скаржилася на притягнення до
відповідальності за відсутності в її діях складу правопорушення; вона
відзначувала, що не мала справедливого судового розгляду внаслідок
недотримання процесуальних гарантій, передбачених Конвенцією. У зв’язку із
цим Верховний Суд України частково задовольнив заяву Карпенко щодо
перегляду рішення про притягнення її до відповідальності, постанову суду
першої інстанції скасував, а справу направив на новий розгляд 1.
Провадження у справі, порушеній відносно Карпенко, було закрито
постановою судді Червонозаводського районного суду м. Харкова. Адже на
момент її нового розгляду закінчився строк накладення адміністративного
стягнення. У цьому рішенні Карпенко була визнана винною у вчиненні
правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1853 КУпАП2. Вбачаємо, що
бажаною для заявниці підставою закриття провадження, яка повність
реабілітувала б її, було б встановлення суддею при новому розгляді справи
відсутності в її діях складу правопорушення через недоведеність вини у скоєнні
протиправного діяння.
У Єдиному реєстрі судових рішень не розміщено рішення апеляційного
суду у справі щодо притягнення Карпенко до відповідальності. Припускаємо, що
заявниця не скористалася правом на оскарження судової постанови, згідно з
якою вона визнана винною. Хоча відповідно до ст. 294 КУпАП вона могла би
оскаржити рішення суду першої інстанції, постановлене внаслідок нового
розгляду справи, і просити апеляційний суд закрити провадження саме за
реабілітуючою підставою.
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административной ответственности за правонарушения, связанные с
коррупцией
В статье подчеркнуто, что принципы судебного производства по делам о
привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с
коррупцией, должны базироваться на основоположных идеях отправления
правосудия, закрепленных в международных нормативно-правовых актах.
Охарактеризовано право на справедливый суд, отображенное в статье 6
Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод 1950 г. Такая
характеристика предполагала использование решений Европейского суда по
правам человека по делам против Украины; в частности – использование
решений, в которых констатировано нарушение статьи 6 Конвенции в судебных
производствах по делам об административных правонарушениях.
Pysarenko N. B. Certain Aspects of the Right to a Fair Trial in Proceedings
Concerning Administrative Liability for Violations Related to Corruption
It is pointed out in the article that principles of judicial proceedings in cases
concerning administrative liability for violations related to corruption must be
grounded on fundamental ideas (provisions, standards), enshrined in international legal
acts. The article encompasses characteristic of the right to a fair trial, displayed in the
article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, 1950. Such characteristics imply the use of judgments of the European
Court of Human Rights in cases against Ukraine, in particular those of them, where a
breach of Article 6 of the Convention in the context of judicial proceedings on
administrative violations has been stated.
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Зелінська Я. С.
канд. юрид. наук, молодшиий науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ
Запорукою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи
щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та вирішення її
в точній відповідності з законом є дослідження всієї доказової бази. В
адміністративному процесі до основоположних категорій відноситься поняття
«докази», яке має важливе теоретичне та практичне значення. Без доказів у
справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією,
нівелюється процес встановлення істини у справі. Прогалиною у чинному
законодавстві

є

відсутність

визначення

доказів

та

доказування

в

адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, їх властивостей, не
розкрито зміст джерел доказування в адміністративних правопорушеннях,
пов’язаних з корупцією.
У Юридичній енциклопедії докази визначаються як одержані у
встановленому законом порядку відповідними органами фактичні дані, що
містять інформацію, необхідну для правильного вирішення кримінальних,
цивільних та інших судових справ. 1 У Великому тлумачному словнику, навпаки,
вказується, що доказ – це незаперечний факт, який підтверджує істинність чогонебудь. 2 У ст. 251 КУпАП міститься визначення доказів в справі про
адміністративне правопорушення, під якими розуміються будь-які фактичні
дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа)
встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,
винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи. Однак, це визначення є загальним і в чинному

Юридична енциклопедія / За ред. Шемшученко Ю.С. – Т.2 – К.: Укр. Енцикл, 1999. – С. 271.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / ( з дод. І допов.) уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 2005. – С. 11.
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законодавстві не міститься визначення доказів та доказування у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією.
Якщо звернутися до історії розвитку наукової доктрини щодо визначення
доказів, то слід зазначити, що основоположником теорії доказів вважається І.
Бентам, який визначав їх як істинні факти, які є підставою для встановлення
обставин справи1. У різні часи під доказами вчені розуміли: 1) обставини (М. С.
Строгович) 2; 2) джерело інформації ( П. І. Люблинський) 3; 3) фактичні дані та
їх процесуальні джерела (В. Д. Арсеньєв) 4.
Тлумачення доказів в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з
корупцією, повинно проходити через призму їх інформаційної природи щодо
дій, пов’язаних з корупцією. Слід зазначити, що не кожна інформація про
корупційне діяння може бути доказовою. Так, інформація може розглядатися як
доказ у справі, якщо: 1) містить дані про корупційне діяння та 2) отримана за
допомогою джерел, які передбачені у законі; 3) інформація стосується предмету
доказування, тобто фактів, які свідчать про вчинення корупційного діяння5; 4)
має властивості належності, допустимості, достатності та достовірності.
Докази в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією,
складаються із двох тісно пов’язаних елементів – відомості про факти та джерела
доказування. У такому підході розкривається діалектика інформаційного змісту
та форми доказування. У справах щодо адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією, інформаційний сигнал пов’язаний із самим фактом його
вчинення. Зокрема, це інформація про порушення особою встановлених законом
обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю, порушення особою

Бентам И. О судебных доказательствах: монография / И. Бентам, переводчик И. Горонович. – К.: тип.
М. П. Фрица, 1876. – С. 8.
2
Строгович М. С. Уголовный процесс / М. С. Строгович. – М.: Изд-во М-ва юстиции СССР, 1946. – С.
119.
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Люблинский П. И. О доказательствах в уголовном суде : практ. коммент. / П. И. Люблинский. – М.:
Право и жизнь, 1924. – С. 3.
4
Арсеньев В. Д. Вещественные доказательства в совестком уголовном процессе : автореферат дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.09. Уголовный процесс и криминалистика. Судебная экспертиза /
В. Д. Арсеньев. – М.: Б. и., 1957. – С. 3.
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встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших
виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа
здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі
чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної
громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації,
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків,
несвоєчасне подання декларації особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування та ін.
Виходячи із вищезазначеного, пропонуємо визначати докази у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією як інформацію, на
підставі якої встановлюється наявність або відсутність даних про факти,
обставини вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, що мають значення для правильного вирішення справи.
Квінтесенцією надання статусу доказу в адміністративному процесі є
наявність властивостей доказу, а саме: належності (відповідність предмету
доказування), допустимості (отримані відповідно до встановленого законом
порядку), достовірності (відповідати істині), достатності (за обсягом інформації
повинні розкривати суть обставин справи). Поняття всебічності і повноти
даних, як і достатності даних, які свідчать про наявність у діянні особи ознак
корупційного правопорушення, є оціночною категорією, але за будь-яких
обставин це мають бути дані, які однозначно свідчать про те, що корупційне
правопорушення мало місце і його вчинено певною особою, яка є суб'єктом
корупційного правопорушення, і що це правопорушення вчинено умисно, або
наявні інші передбачені Законом ознаки корупційного правопорушення, мета
незаконного одержання матеріальних благ чи інших вигод тощо.
Під доказуванням в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з
корупцією слід, в першу чергу, розуміти процес встановлення істини у справі.
Така процесуальна діяльність має дуалістичний характер, поєднуючи як
логічну, так і практичну діяльність суду. Об’єктом доказової діяльності є
91

інформація щодо адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
яка циркулює у провадженні і під впливом певних розумових процесів
перетворюється у доказову. Підсумковим результатом доказової діяльності є
готовий інформаційний продукт, тобто документ – постанова суду про
притягнення до відповідальності особи. Метою доказування у правозастосовній
діяльності є встановлення істини у справі, тобто встановлення вини або
невинуватості особи щодо наявності у її діях складу корупційного діяння.
Забезпечення повного та всебічного дослідження всіх обставин дії або події
актуалізує питання про види доказів в адміністративних правопорушеннях,
пов’язаних з корупцією. Воно обумовлено складністю процесу доказування,
формуванням доказів та їх процесуальних джерел, різноманітністю функцій, які
обслуговують докази, оскільки, система доказів в адміністративному процесі є
досить

недосконалою.

Класифікувати

докази

в

адміністративних

правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, можна за наступними критеріями: 1)
за характером зв’язку фактичних даних з фактами, які підлягають встановленню
– прямі (прямо відносяться до предмету доказування) та побічні (вказують на
факти, які побічно відносяться до предмету доказування); 2) за способом
створення

–

первинні

(безпосереднє

джерело

інформації)

та

похідні

(опосередковане джерело інформації); 3) за предметом доказування –
обвинувальні (підтверджують вину особи) та виправдувальні (спростовують
наявність складу правопорушення); 4) за джерелами формування – особисті
(носієм інформації є особа), предметні (носієм інформації є матеріальний об’єкт)
та змішані (поєднання носіїв інформації); 5) за відношенням до змісту – позитивні
(підтверджують невинуватість особи) та негативні (підтверджують вину особи);
6) за способом доведення інформації – усні (надаються у письмовій формі) та
письмові (надаються у письмовій формі).
У загальному розумінні предметом доказування в адміністративних
правопорушеннях є наступні факти: чи було вчинено адміністративне
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона
адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і
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обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для
передачі

матеріалів

про

адміністративне

правопорушення

на

розгляд

громадської організації, трудового колективу, а також необхідно з’ясувати інші
обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 280
КупАП). У Постанові Пленуму Верховного Суду України надається коло питань,
які суд має з’ясувати при вирішенні справи щодо адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією 1. При цьому особливу увагу
необхідно звертати на з’ясування в кожній справі таких питань: чи мало місце
правопорушення, за яке особа притягається до відповідальності; чи містить
діяння склад корупційного правопорушення, передбаченого Законом; чи особа є
винною в його вчиненні; чи належить вона до суб’єктів даного правопорушення;
чи не містить правопорушення ознак злочину;чи не закінчилися на момент
розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КпАП; чи немає інших обставин, що
виключають провадження в справі. Суди мають також з’ясовувати мотив і
характер вчиненого діяння, повноваження особи, яка його вчинила, наявність
причинного зв’язку між діянням і виконанням останньою завдань і функцій
держави.
Виходячи із ст. 251 КУпАП, можна виділити наступні джерела доказування:
1) протокол, 2) пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, 3) пояснення потерпілих, 4) пояснення свідків, 5) висновок
експерта, 6) речові докази, 7) показання технічних приладів та технічних засобів.
З цього слідує, що запропоновані джерела є невпорядкованими та підлягають
вдосконаленню і систематизації. Зокрема в справах щодо адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією слід виділити такі джерела доказів: 1)
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності за
вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та
пояснення потерпілих; 2) показання свідків; 3) письмові та електронні докази 4)
речові докази; 5) висновки експерта та спеціаліста.
Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з
корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.05.1998 № 13 // [Електор. ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-98
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Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та
пояснення потерпілих. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією – це повідомлення особи в усній або письмовій формі про обставини
адміністративного

правопорушення,

пов’язаного

з

корупцією,

отримане

відповідно до порядку, встановленого у законі. У ст. 268 КУпАП описуються
права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності в доказовій
діяльності в адміністративному процесі, а саме: 1) знайомитися з матеріалами
справи, давати пояснення, 2) подавати докази, заявляти клопотання; 3) при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця
у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи, 4) виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 5)
оскаржити

постанову

по

справі.

Приклад:

до

Камянець-Подільського

міськрайонного суду надійшли матеріали адміністративної справи відносно
Особа 1, яка обіймає посаду Чабанівського сільського голови, який
обвинувачується в порушенні вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
та незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку із
виконанням службових повноважень, тобто у скоєнні адміністративних
корупційних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 172-7 та ст.
172-8 КУпАП шляхом надання дозволів на відведення земельної ділянки власній
дружині.

Доказами

у

справі

були:

протокол

про

адміністративне

правопорушення, заява до сесії Чабанівської сільської ради про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
відповідне рішення ради, лист про надання довідки, пояснення особи, яка
притягується до адміністративної відповідальності, показання свідків – депутатів
ради. Вина Особи 1 не була доведена та провадження у праві було закрите у
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звязку із відсутністю в його діях складу зазначених адміністративних
правопорушень 1.
Пояснення

потерпілого

–

це

надання

інформації

про

обставини

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, у встановленому
законом порядку. Права потерпілого: 1) має право знайомитися з матеріалами
справи, 2) заявляти клопотання, 3) при розгляді справи користуватися правовою
допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 4)
оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення (ст. 269
КУпАП). Визначене коло прав потерпілого в законодавстві є підставою для
реалізації принципів рівності та змагальності в адміністративному процесі. Під
час допиту потерпілого судді складно за внутрішнім переконанням оцінити
пояснення

свідка

внаслідок

емоційних

переживань,

які

спричиненні

адміністративним правопорушенням.
Способом надання пояснень у суді є допит. Підготовка учасників процесу до
проведення допиту складається з: визначення його предмету, обрання тактики
забезпечення цієї дії та часу проведення, технічного забезпечення допиту.
Показаннями свідка є повідомлення про відомі йому обставини, які
стосуються адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Вони
мають бути зроблені та зафіксовані відповідно до правил, встановлених у
законі. У різних галузях права вчені-процесуалісти неодноразово зверталися до
проблематики визначення показань свідка та окреслення його особливостей.
Серед таких вчених є Б. О. Галкін, В. В. Гордєєв, Є.В. Додін, О. М. Круглов, Р.
Д. Рахунов та ін. Однак, в адміністративному процесі в повній мірі така тема
висвітлена не була.
Б. О. Галкін вважає, що свідком є особа, залучена до справи судом
через її обізнаність у будь-яких обставинах, що відносяться до справи 2.
Справа № 676/3521/15-п // Єдиний державний реєстр судових рішень [Електр. ресерс]. – Режим
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/
2
Галкин Б. А. Средства доказывания в уголовном процессе. – ч. 1 / Б. А. Галкин. – М.: ЦНИИСЭ, 1967.
– 50 с.
1
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Зміст показань свідка – це сукупність фактичних даних, що можуть
підтверджувати вину або невинуватість особи, яка вчинила адміністративне
корупційне правопорушення. Е. В. Додін виділяє два види обставин, які
входять до змісту показань свідка: 1) такі, що підтверджують законність,
правильність,

достовірність

процесуальних

дій,

які

здійснюються

конкретною посадовою особою, 2) такі, що підлягають доказуванню у
конкретній справі 1.
Відповідно до ст. 272 КУпАП як свідок у справі про адміністративне
правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі
які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі. На виклик
органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок
зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити
все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.
Відповідно

до

ст.

63

Конституції

України

свідок

не

несе

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе,
членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Загальновизнаним є також положення про те, що свідком не може бути
особа, яка має матеріально-правовий або процесуальний інтерес у даній
справі. Втім, надання свідком неправдивих показань буде нести за собою
кримінальну відповідальність та порушувати головні засади Конвенціїї
ООН проти корупції 2. Способом отримання інформації від свідка є його
допит. Дотримання процесуального порядку отримання доказів загалом і
свідчень

свідків,

зокрема,

є

гарантією

достовірності

одержуваних

відомостей, на яких суд ґрунтує свої висновки. Перевірка правильності та
об’єктивності даних, які повідомляються свідком, встановлюється шляхом
постановки конкретних питань, відповіді на які можуть бути перевірені за
допомогою доказів. Процес оцінки фактичних даних, які є в показаннях
Додин Е. В. Доказательства в административном процессе: научн. пособ. / Е. В. Додин – М.: Юрид.
лит, 1973. – 192 с.
2
Конвенція ООН проти корупції від 18. 10. 2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 49.
– ст. 2048.
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свідка, включає визначення їх допустимості, належності, достовірності,
достатності для прийняття достовірних висновків у справі 1. Крім того,
показання свідка повинні оцінюватися у сукупності з іншими доказами у
справі.
Письмові та електронні докази. Серед науковців існують різні підходи
щодо розуміння письмових та електронних доказів. На думку В. І. Коломицева
та В. В. Комарова їх слід ототожнювати із предметами, під якими можна
розуміти матеріальну форму вираження думок людини за допомогою знаків,
об'єднаних у відповідну систему та структуру 2. М. Й. Штефан письмові докази
розуміє як процесуальні джерела інформації 3. Р. О. Куйбіда розкриває зміст
письмових доказів як відомостей про обставини дії 4. Є. В. Додін ототожнює такі
докази із документами, тобто діловим папером, що виданий за підписом
уповноваженої особи, який має визначені реквізити та викладений у письмовій
формі5.
Найрозповсюдженішим

письмовим

доказом

в

адміністративних

правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, є протокол, який складається
першочергово

при

виявлені

факту

порушення.

Фактичні

обставини

закріплюються в протоколі. Протокол є процесуальним документом, який
офіційно засвідчує факт неправомірних дій (бездіяльності), за які передбачена
адміністративна відповідальність 6.

Стахівський С. М. Перевірка та оцінка показань свідка / С. М. Стахівський // Право України. –1997. –
12. – С. 78-81,95.
2
Коломыцев В. И. Письменные доказательства по гражданским делам / В. И. Коломыцев. – М.: Юрид.
лит., 1978. – С. 6; Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочинстві : текст лекцій. –
Харків: Українська юридична академія. 1991. – С. 24;
3
Штефан М.Й. Цивільний процес : підруч. для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: видво «Ін Юре», 1997. – С. 265.
4
Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. Н. В. Александрової, Р.
О. Куйбіди. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.
5
Додин Е. В. Доказательства в административном процессе : научн. пособ. / Е. В. Додин – М.: Юрид.
лит, 1973. – 192 с.
6
Ярмак О. М. Протокол про адміністративне правопорушення як джерело доказів у провадженні в
справах про адміністративні правопорушення : автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07.
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. М. Ярмак. – Харків, 2014. –
С. 9.
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Ознаки протоколу як письмового доказу: 1) письмова форма; 2) наявність
знаків; 3) накопичення певного масиву інформації; 4) змістом є обставини події;
5) чіткість в оформленні; 6) порядок і процедура складання регламентовані в
законі; 7) складається уповноваженою особою. У протоколі про адміністративне
правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище,
ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка
притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце,
час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який
передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо
правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в
протоколі (ст. 256 КУпАП). Протокол підписується особою, яка його склала, і
особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності
свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. У
випадках складення протоколу неуповноваженою на те посадовою особою або
без додержання вимог ст.256 КпАП, неприєднання до нього документів, що
підтверджують

надання

особі,

яка

притягається

до

відповідальності,

повноважень на виконання функцій держави, чи копії постанови суду (при
повторному притягненні особи до відповідальності на підставі Закону) суддя
зобов’язаний

своєю

постановою

повернути

протокол

відповідному

правоохоронному органу для належного оформлення. Відповідно до ст. 257
КУпАП у разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка
працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріали надсилається до суду
вищої інстанції для визначення підсудності. Особа, яка склала протокол про
вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з
надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює
особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення
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протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми
закону, яку порушено.
На основі протоколу вирішується питання про наявність складу
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Для того, щоб
протокол став джерелом доказування, він повинен містити властивості доказів,
тобто бути належним, допустимим, достовірним доказом. Наявність таких
властивостей доказу залежить від якості складеного протоколу. Законодавством
визначається

коло

суб’єктів,

які

уповноважені

складати

протокол

у

адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією. Так, в ч. 1 ст. 255
КУпАП має право складати протокол Національне агентство з питань
запобігання корупції (ст. 188-46). Таке ж повноваження регламентується і у п.
12-1 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції» 1. У ч. 3 ст. 12
зазначеного

Закону

регламентується,

що

у

разі

виявлення

ознак

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені
особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення,
який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У разі
виявлення

ознак

іншого

корупційного

або

пов’язаного

з

корупцією

правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та
надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про
результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання
повідомлення про вчинене правопорушення. Виходячи з п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону
України «Про запобігання корупції» Національне агентство може ініціювати
проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких
правопорушень. Суди нерідко приймають до свого провадження неналежно
Про запобігання корупції: Закон України від 22. 05. 2015 № 484-VIII // Відомості Верховної Ради
України. – 2014. – № 49. – ст. 2056.
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складені протоколи, зокрема ті, в яких не зазначено правовий статус особи та
характер вчиненого нею діяння. Внаслідок цього до відповідальності
притягуються особи, які не є суб’єктами корупційних правопорушень або
вчинили діяння, що не належать до останніх.
Статистичні дані не є рудиментом в наш час. Використовуючи їх, можемо
простежити динаміку виявлення адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією, та розгляду справ. Так, звертаючи до Звіту про стан протидії корупції
у 2014 році 1 надаються наступні дані: кількість протоколів про корупційні
правопорушення, направлених до суду у звітному періоді (без повторно
направлених) – 2424; кількість протоколів, за якими судом прийнято рішення у
звітному періоді – 2304; кількість протоколів про корупційні правопорушення,
що повернуті судом у зв'язку з неналежним оформленням або за інших підстав –
13; залишок нерозглянутих у судах протоколів на кінець звітного періоду –242;
усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф) – 1914; державних
службовців – 195; порушення обмежень щодо використання службового
становища (ст. 172-2) – 3; порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення
з іншими видами діяльності (ст. 172-4) – 137; порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5) – 58; порушення вимог
фінансового контролю (ст. 172-6) – 974; порушення вимог щодо повідомлення
про конфлікт інтересів (ст. 172-7) – 663; незаконне використання інформації, що
стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8) –
14; невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9) – 55.
Відповідно до Звіту про стан протидії корупції за 9 місяців 2015 року 2:
кількість протоколів про корупційні правопорушення, направлених до суду у
звітному періоді (без повторно направлених) – 1973; кількість протоколів, за
якими судом прийнято рішення у звітному періоді – 1707; кількість протоколів
Звіт про стан протидії корупції у 2014 році, затвердженому Наказом Генеральної прокуратури,
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони,
Державної судової адміністрації України від 22.04.2013 р. № 52/394/172/71/268/60
2
Звіт про стан протидії корупції за 9 місяців у 2015 році, затвердженому Наказом Генеральної
прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів,
Міністерства оборони, Державної судової адміністрації України від 22.04.2013 р. №
52/394/172/71/268/60
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про корупційні правопорушення, що повернуті судом у зв'язку з неналежним
оформленням або за інших підстав - 5; залишок нерозглянутих у судах
протоколів на кінець звітного періоду – 501; усього осіб притягнуто судом до
відповідальності (штраф) – 1481; державних службовців – 103; порушення
обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2) – 1; порушення
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 1724) – 94; порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка
(пожертви) (ст. 172-5) – 58; порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)
– 684; порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7) –
616; незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень (ст. 172-8) – 5; невжиття заходів щодо
протидії корупції (ст. 172-9) – 23. Виходячи із даних статистики, можна зробити
висновок, що ситуації щодо протидії корупціогенності в країні у 2015 році
покращилася і кількість адміністративних правопорушень, пов’язаних з
корупцією, зменшилася.
Науковцями вживається термін «корупційні матеріали», що має широкий
спектр дії. Спираючись на це, ми можемо віднести не тільки протокол до
корупційних матеріалів, а також акт перевірки, акт ревізії, довідки та ін.
Наприклад, факт вчинення особою адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, а саме незаконне розголошення або використання в
інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку
з

виконанням

службових

повноважень

(ст.

172-8

КУпАП)

може

підтверджуватися, окрім протоколу про результати виконання оперативнотехнічного заходу, протоколом обшуку, висновками службового розслідування,
наказами, присягою державного службовця, посадовою інструкцією, планом
проведення цільових профілактичних заходів, переліком відомостей, що
становлять службову інформацію у державній міграційній службі та іншими
матеріалами.
Наведемо приклад витребуванням письмових доказів судом. Постановою
Ічнянського районного суду Чернігівської області від 15 липня 2015 року Особа
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1 визнаний винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. Особа 1, працюючи підсобним робітником в державному
дендрологічному парку «Тростянець», 1 квітня 2013 року був прийнятий на
роботу в Ічнянський національний природний парк, де працює на посаді
інспектора з охорони природно-заповідного фонду ІІ категорії за сумісництвом
по час постановлення судового рішення, за що отримував заробітну плату. На
дану постанову буда подана апеляція. З метою з’ясування обставин справи з
ініціативи апеляційного суду були витребувані функціональні обов’язки Особи
1, які майже ідентичні тим, що прописані в Положенні. Особа 1 не може
підпадати під дію ст. 3 ч.1 п.1 пп. «е» Закону «Про запобігання корупції».
Апеляційна скарга Особи 1 була частково задоволена – постанова скасована, а
провадження в справі закрито 1.
Розвиток технічних засобів фіксування та передачі інформації актуалізує
питанням можливості використання електронного документа як джерела
доказу в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з корупцією.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» електронні документи – це документи, інформація
в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові
реквізити

документа2.

Електронний

документ

в

адміністративних

правопорушеннях, пов’язаних з корупцією – це відомості про обставини, які
підлягають встановленню у справі, зафіксовані шляхом запису на перфокарту,
перфоленту, магнітний, оптичний, магнітооптичний накопичувач, карту флешпам’яті або інший подібний носій та отримані із дотриманням процесуального
порядку їх збирання3. У справах щодо адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією, електронним джерелом доказів може бути електронна
митна декларація. Згідно з п. 12 Положення про митні декларації,
Справа № 733/1176/15-п// Єдиний державний реєстр судових рішень [Електр. ресерс]. – Режим
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/
2
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22. 05. 2003 № 851-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – ст. 275.
3
Калмикова Я. С. Електронні документи як засоби доказування в адміністративному судочинстві / Я.
С. Калмикова // Актуальні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повід. учасників всеукр. наукпракт. конф., – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 12 квітня 2012 р. – С. 245–248.
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Питання, пов’язані із
застосуванням митних декларацій» 1 електронна митна декларація складається
з полів електронного документа, що відповідають формам митних декларацій
на паперовому носії, та засвідчується електронним цифровим підписом особи,
яка її склала. Інформація на електронних носіях повинна бути належним чином
зафіксована з огляду на загрозу її знищення або зникнення внаслідок
пошкодження носія інформації.
Комп’ютеризована інформація як джерело доказування являє собою
відомості, які представлені в електронно-цифровій формі на матеріальному
носії, які створюються через використання апаратних та програмних засобів
фіксації, оброблення та передачі інформації, отримані в установленому законом
процесуальному порядку. На сьогодні питання закріплення комп’ютерної
інформації як самостійного засобу доказування у вітчизняному законодавстві
не знайшло свого вирішення. По-друге, як авторизація цих документів, тобто
використання системи електронного підпису, що дозволяє надати електронному
документу юридичної сили у відповідності з вимогами закону.
Речовими доказами в адміністративних правопорушеннях, пов’язаних з
корупцією, є показання технічних приладів та технічних засобів, що мають
функції

фото-

і

використовуються

кінозйомки,
особою,

відеозапису,
яка

у

притягається

тому
до

числі

тими,

що

адміністративної

відповідальності. Так, С. В. Познишев розглядав речові докази у широкому
розумінні в якості предметів, які зберегли на собі сліди дії або події, яка
відбулася, а також інші предмети та документи, які можуть виступати засобами
встановлення істини у справі 2. В. К. Колпаков та В. В. Гордєєв до таких носіїв
відносять магнітні та електронні, на яких відбито інформацію про обставини, що
мають значення для справи та безпосередньо на них відображену3. Заслуговує на
Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій: Постанова Кабінету Міністрів України від
21. 05. 2012 № 450 // Офіц. Вісн. України. – 2012. – № 40. – ст. 1545
2
Познышев С. В. Доказательства в уголовном процессе / С. В. Познышев. – М, Л.: Госуд-е изд-во ,
1929. – С. 123.
3
Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія /
В. К.Колпаков, В. В. Гордєєв. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – C. 48-49.
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увагу думка таких вчених, як К. В. Антонова, О. В. Сачко, М. В. Тертишніка, В.
Г. Уварова, В. Г, які під речовими доказами розуміють матеріальні об’єкти,
якими охоплюється та частина матерії (матеріальних утворень), котра реально
може сприйматися і використовуватися з огляду на сучасний стан дослідницьких
методів природничих наук та експертології1. Отже, переважна більшість вчених
розглядає докази виключно як предмети матеріального світу 2. На нашу думку,
речові докази в адміністративних правопорушеннях необхідно розглядати
комплексно, тобто шляхом поєднання предметів матеріального світу (з усіма
притаманними їм властивостями) зі слідами, які можуть містити інформацію про
обставини корупційного діяння. Зазвичай, речові докази можуть бути як
первинними (предмети – оригінали), так і похідними (копії предметів). В якості
речових доказів можуть бути також використані показання технічних приладів,
технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, які
використовуються при нагляді за виконанням правил, норм, стандартів, що
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху (ст. 251 КУпАП). Якщо
судом досліджуються фізичні дані технічного пристрою, тоді він відноситься до
речового.
Підставами для віднесення матеріального об’єкту до числа речових доказів
можуть бути: (1) відображення на ньому ознак, які характеризують учасників
події чи (2) умов, в яких відбувалася подія; (3) наявність змін на матеріальному
об’єкті, які пов’язані з подією; (4) належність його певній особі, якщо має
значення для справи; (5) виявлення способів його використання учасниками
події; (6) фіксація ним конкретного місця та конкретного часу, якщо цей факт
має значення для справи. На думку О. С. Захарова та А. О. Власова, аудіо- та
відеозаписи в незмінному стані постійно можуть зберігатися в камері схову суду,
а також носії аудіо- та відеозаписів за рішенням суду повертаються їх власникам
на підставі заяви про таке повернення; по-третє, дослідження таких речових
Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К. В., Сачко О. В.,
Тертишнік В. М., Уваров В. Г. / За ред. д. ю. н., проф. В. М. Тертишніка. – К.: Алерта, 2015. – С. 121.
2
У загальному розумінні під предметами розуміються об’єкти неживої природи, які мають зовнішні
межі, розміри, форму, колір, вагу та ін.
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доказів потребує обов’язкового залучення спеціаліста1. У зв’язку з цим ми не
погоджуємося із думкою А. В. Бєлоусова, який аудіо- та відеозаписи вважає
лише факультативними засобами фіксації інформації 2.
Висновок

експерта.

Експерт в адміністративних правопорушеннях,

пов’язаних з корупцією, залучається на загальних засадах відповідно до порядку,
визначеного ст. 273 КУпАП. Його загальне коло прав визначено у ст. 13 Закону
України «Про судову експертизу» та конкретизовано у п. 2. 2. Інструкції «Про
призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень» (далі – Інструкція) та ст. 273 КУпАП. 3 Права експерта
в справах щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією,
можна поділити на загальні та спеціальні. До загальних відносяться права на:
1) оплату праці; 2) безпеку життєдіяльності. До спеціальних відносяться права:
1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи; 2)
заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для
дачі висновку; 3) з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого
перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка
притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що
стосуються предмета експертизи; 4) бути присутнім при розгляді справи.
Положення ст. 12 Закону, ст. 273 КУпАП, п. 2.1. Інструкції надає підстави
їх класифікувати за ступенем можливості їх реалізації на абсолютні, відносні
та деліктні. До перших, які не залежать від конкретних обставин справи,
належать: 1) прийняття експертом до виконання дорученої йому експертизи

Захарова О. С. Забезпечення доказів у цивільній справі та засобів доказування (Порівняльний аналіз
цивільного процесуального законодавства Росії та України) / О. С. Захарова // Адвокат. – 2003. – 3. –
С. 29-30
2
Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений /
А. В. Белоусов. – М.: Юрлититинформ, 2001, – С. 151.
3 Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні
рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень //
Інструкція, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 [Електор. ресурс].
– Режим доступу: //http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0705-98;
1
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(хоча у науці це питання є дискусійним) 1, 2) проведення повного та всебічного
дослідження наданих йому об’єктів, 3) надання об’єктивного висновку щодо
поставлених перед ним питаннях, 4) роз’яснення змісту висновку, 5)
забезпечення збереження об’єкта експертизи. До відносних обов’язків експерта,
реалізація яких залежить від певних обставин справи, відносяться такі: 1)
прибути за викликом до суду, 2) повідомити в письмовій формі особу або орган,
яка призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене
питання виходить за межі компетенції або надані матеріали не достатні для
вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були
отримані, 3) заявити самовідвід за наявності передбачених законом підстав, 4)
проводити окремі дослідження з дозволу особи, яка призначила експертизу, 5)
повідомити невідкладно суд про неможливість проведення експертизи через
відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів2.
Деліктні обов’язки експерта виникають внаслідок невиконання покладених на
нього зобов’язань. Експерт повинен понести дисциплінарну, матеріальну,
адміністративну (ст. ст. 185–3, 185–4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення) та кримінальну відповідальність ( ч. 1 ст. 384, ст. ч. 1 ст. 385,
ч. 1 ст. 387 КК України).
Особливості

призначення

експертизи

в

адміністративних

правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, обумовлені її предметом, об’єктом
та завданнями, які надають їй індивідуальних рис. Предметом експертизи є
фактичні дані, досліджувані у встановленому законом порядку на основі
спеціальних знань у певних областях науки, техніки, мистецтва, ремесла3.
Об’єктами судової експертизи є речовини, матеріали, промислова продукція,
інші вироби, у т. ч. художні, технології, рослини, тварини, людина, документ
тощо; у вузькому розумінні такими є власне матеріальні об’єкти, які містять
Лобанов, Г. Может ли эксперт отказаться дать заключение // Российская юстиция. – 1999. – № 9. – С.
40.
2
Коломоєць Т. О. Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : деякі
пропозиції щодо нормативного визначення засад участі з урахуванням досвіду Російської Федерації //
Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 3–5.
3
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: учеб. / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма,
2012. – С. 77.
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інформацію, необхідну для вирішення експертного завдання. Об’єктами судової
експертизи у широкому розумінні є речовини, матеріали, промислова продукція,
інші вироби, у т. ч. художні, технології, рослини, тварини, людина, документ
тощо. Об’єктами судової експертизи є власне матеріальні об’єкти, які містять
інформацію,

необхідну

адміністративних
призначатися

для

вирішення

правопорушеннях,

почеркознавча,

експертного

пов’язаних

авторознавча,

з

завдання.

корупцією,

економічна,

У

можуть

антикорупційна

експертизи, а також технічна експертиза документів (дослідження реквізитів
документів,

матеріалів

документів)

та

ін.

Наприклад,

завданнями

антикорупційної експертизи є: 1) виявлення норм та прогалин правового
регулювання, які сприяють здійсненню корупційних правопорушень; 2) оцінка
наслідків прийняття нормативно-правових актів, зокрема, можливості вчинення
антикорупційного діяння; 3) створення у вигляді рекомендацій норм проектів
нормативно-правових

актів,

які

запобігають

вчиненню

корупційних

правопорушень 1. Антикорупційній експертизі у співвідношенні із правовою
притаманні такі якості: 1) антикорупційна експертиза може бути одним із етапів
правової експертизи поряд із юридично-лінгвістичною експертизою; 2)
антикорупційна експертиза є самостійним видом експертизи нормативноправових актів та проектів нормативно-правових актів 2. Ідея перевірки
законодавства на корупціогенність зародилася в Україні в 2002-2003 рр.,
виходячи з Конвенції ООН проти корупції, п. 3. ст. 5 передбачається проведення
державою правової оцінки інструментів й адміністративних заходів з метою
визначення їх адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею3.
Антикорупційна експертиза правових актів, як різновид правових експертиз, є

О нормативно-правовых актах: Закон Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2011. – С. 19.
Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практ. пособие /
А. В. Кудашкин. – М.: Норма: ИНФА-М, 2012. – С. 43. Деятельность правохранительных органов
Российской федерации по противодействию противодействию коррупции / под общ. ред.
А. В. Кудашкина. – М.: Юрлитинформ, 2011 .– С.114. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и их проектов (федеральный и региональные аспекты) / под ред. докт. юрид. наук,
проф. Н. А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 248 с.
3
Конвенція проти корупції (ETS № 173) (прийнята в м. Нью-Йорк 31.10.1999) [Електр.ресурс] :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
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діяльністю спеціалістів (експертів) у зв’язку з виявленням та описом
корупціогенних факторів, які відносяться до чинних правових актів та їх
проектів; розробка рекомендацій, які спрямовані на усунення або обмеження дії
таких факторів1.
Необхідним є розмежування експерта та спеціаліста, виходячи із різного
змістовного наповнення їх діяльності. Спеціалістом здійснюється попереднє
дослідження об’єктів, які мають відношення до справи, що повинно
набувати статус «висновок спеціаліста». Т. В. Сахнова слушно обґрунтовує
взагалі поділ спеціалістів на спеціаліста-консультанта, який надає оцінку
науковій обґрунтованості проведеної експертизи, та спеціаліста – самостійного
учасника процесуальних дій, основне призначення якого полягає у виявленні
фактичних даних у справі 2.
У справах щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією,
спеціаліст залучається з метою надання роз’яснень та консультацій, які
ґрунтуються на його профільних знаннях та практичному досвіді роботи, а
також науково-технічної допомоги суду в виявленні та фіксації речових доказів.
Як правило, висновок спеціаліста надається в усній формі, хоча за клопотанням
особи, яка бере участь у справі, може надаватися і в письмовій формі.
Наприклад, залучення спеціаліста може бути у випадках дослідження
електронної митної декларації, виявлення технічних помилок.
Докази в адміністративних правопорушеннях досліджуються у їх
сукупності. У ст. 252 КУпАП вказується, що орган (посадова особа) оцінює
докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом і правосвідомістю. У даному випадку наголошується лише
на оцінці доказів судом як логічної та розумової діяльності. У даному випадку
оцінка доказів є лише одним із етапів їх дослідження. На думку А. І. Мікуліна,
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов (федеральный и
региональные аспекты): монография / под ред. докт. юрид. наук. про. Н. А. Лопашенко. – М.:
Юритинформ, 2011. – С. 6.
2
Сахнова Т. В. Экспертиза в суде по гражданским делам: учебно-практическое пособие / Т. В. Сахнова.
– М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 19-20.
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докази можуть бути дослідженими тільки після їх збирання, перевірки та
оцінки. Вилучення та фіксація фактичних даних повинні здійснюватися в
передбачених законом формах, що надасть їм юридичну силу доказів 1. Як
наголошує В. К. Пучинський, оцінка доказів є еквівалентною терміну «стандарт
доказування» (standart of proof), розшифровка якого здійснюється через
категорію onus probandi. Розтлумачити зміст оцінки доказів неможливо без
зачіпання головної проблеми правосуддя – відношення між кінцевими
висновками суду у справі та об’єктивною дійсністю2. Під час дослідження
доказів суддя має виявити причини та умови, які сприяють вчиненню
правопорушень, вносити у відповідний державний орган, громадську
організацію чи посадову особу пропозиції щодо вжиття заходів про усунення
зазначених причин та умов 3.
На нашу думку, до етапів доказової діяльності в адміністративних
правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, відноситься збирання, перевірка,
дослідження та оцінка доказів. Кожен з цих етапів має як самостійне, так і
залежне одне від одного значення, що зумовлюється різним змістовним
наповненням та єдиною загальною метою – це встановлення обставин справи та
її правильне вирішення.
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Зелинская

Я.

С.

Доказательства

в

административных

правонарушениях, связанных с коррупцией
В работе проанализированы вопросы, касающиеся доказательственной
деятельности в административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
Целью работы является исследование доказательственной деятельности в
административных правонарушениях, связанных с коррупцией, что имеет
важное значение для установления истины по делу.
В статье приводится классификация доказательств в административных
правонарушениях, связанных коррупцией, раскрывается содержание источников
доказывания. Автором отмечается, что самым распространенным письменным
доказательством

в

административных

правонарушениях,

связанных

с

коррупцией, является протокол. К этапам доказательственной деятельности в
административных правонарушениях, связанных с коррупцией, относится сбор,
проверка, исследование и оценка доказательств. Каждый из этих этапов имеет
как самостоятельное, так и зависящее друг от друга значения.
Zielinska Ya. S. Evidence and Proof in Administrative Offenses Related to
Corruption
The paper analyzed issues concerning the evidential activity in administrative
offenses related to corruption. The aim is to study evidence-based activities in
administrative offenses related to corruption, which is essential to establishing the truth
in the case.
The article provides a classification of evidence in administrative offenses related
to corruption, sources disclosed the content of proof. The author notes that the most
common written evidence in administrative offenses related to corruption is the
protocol. By the evidential stage of the administrative offenses related to corruption, is
the collection, testing, research and evaluation of evidence. Each of these stages has
both independent and dependent of each other meaning.
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канд. юрид. наук, науковий співробітник
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У СФЕРІ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Становлення України як високо розвинутої, правової, демократичної,
соціальної держави з високим рівнем життя населення вимагає запровадження
нових пріоритетів у діяльність усіх органів державної влади, у тому числі й
виконавчих. Одним із основних завдань органів виконавчої влади є надання
адміністративних послуг. На сучасному етапі реформ виникає потреба у
підвищенні якості надання адміністративних послуг, що зумовлено слабким
взаємозв’язком між громадянами і державою та наявністю корупційних ризиків
у цій сфері.
На законодавчому рівні проблематика якості надання адміністративних
послуг

детально

розкрита

у

Концепції

розвитку

системи

надання

адміністративних послуг від 15 лютого 2006 р., у якій передбачено, що розвиток
системи надання адміністративних послуг повинен здійснюватися з урахуванням
таких основних принципів: доступність послуг для всіх фізичних та юридичних
осіб; дотримання стандартів надання послуг; відповідність розміру плати за
послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;
відкритість1.
Враховуючи те, що стандарти якості адміністративних послуг мають
важливе значення при їх наданні, у травні 2004 р. Європейською Комісією
ухвалено «Білу книгу про послуги, що становлять спільний інтерес», в якій
визначається роль ЄС щодо сприяння наданню високоякісних та доступних
послуг та забезпечення ними всіх громадян ЄС. Політика ЄС базується на
принципах: (1) партнерства між органами державної влади та громадянами в
Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої
влади: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р., № 90-р // Офіц. вісн. України. –
2006. – № 7. – Ст. 376.
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контролі за якісними послугами; (2) збереження конкурентного середовища в
наданні послуг; (3) забезпечення загального доступу на єдиних засадах; (4)
забезпечення високого рівня якості та безпеки; (5) дотримання прав споживачів
у контексті прав людини; (6) моніторингу та оцінки продуктивності й
ефективності; (7) визнання та поваги до різноманітності послуг; (8) прозорості
надання послуг; (9) гарантії правової визначеності 1.
З урахуванням викладеного треба зазначити, що європейські стандарти
щодо оцінювання якості надання адміністративних послуг це – передусім,
комплекс принципів, норм формування та впровадження, вимог до державного
службовця. Ця сукупність створює засади для наближення до певного, визнаного
світом, стандарту для реалізації впровадження концепції «сервісної держави».
Дотримання цих стандартів виведе Україну на новий рівень взаємодії держави та
громадян, а також надання якісних адміністративних послуг 2.
Необхідно

наголосити,

що

із

проблемою

забезпечення

якості

адміністративних послуг пов’язана проблема запровадження системи управління
якістю надання адміністративних послуг. Втілення такої системи здійснюється з
метою оптимізації процедур надання адміністративних послуг. Реалізація
вказаного передбачає, насамперед, розробку та закріплення єдиних для усіх
органів виконавчої влади уніфікованих процедур прийняття управлінського
рішення; встановлення тих ресурсів, які мають бути залучені з метою прийняття
обґрунтованого управлінського рішення 3.
Слід зазначити, що Законом України «Про адміністративні послуги» від 6
вересня 2012 р. встановлено, що суб’єкти надання адміністративних послуг
зобов’язані забезпечити: (1) облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень
інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в
1

Single market for services (White Paper on Services of General Interest, “Services. Directive) [Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://europa.eu/legislation_summaries/
internal_market/single_market_services/index_en.htm
2
Даньшина Ю. В. Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг /
Ю. В. Даньшина // Теорія та практика державного управління. – 2011. – № 4 (35). – С. 7.
3
Петьовка В. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Петьовка; Ін-т законодавства ВР України. – Київ : [б. в.], 2014. – С.
9.
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обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої
допомоги; (2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується
інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим
доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень,
наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць
паркування; (3) здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень
згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання
адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має
становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу – не менше шести
годин; (4) надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів
телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку),
інформації про порядок надання адміністративних послуг; (5) видання
довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне
поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом
суб’єктів звернень; (6) облаштування скриньки для висловлення суб’єктами
звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг,
проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних
заходів 1. Як свідчить практика, не всі вимоги Закону України «Про
адміністративні послуги» повністю виконуються на практиці, а споживачі
адміністративних послуг, відповідно, не завжди задоволені якістю їх надання. До
основних проблемних аспектів у сфері надання адміністративних послуг можна
віднести: постійне оновлення списку платних послуг; створення монопольних
посередницьких структур; неналежне законодавче регулювання процедури
надання послуг; відсутність критеріїв поділу послуг на платні і безоплатні;
незручний графік надання послуг; неповний доступ до інформації, необхідної
для отримання послуг; невизначений строк надання деяких послуг. Все це сприяє
збільшенню корупції у цій сфері 2.
Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р., № 5203-VI // Офіц. вісн. України. –
2012. – № 76. – Ст. 3067.
2
Небрат О. О. Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти
/ О. О. Небрат // Право і Безпека: наук. журн. – 2014. – № 3. – С. 64.
1

117

Зауважимо, що при наданні адміністративних послуг, хабарі здебільшого
мають «ініціативний» характер, зокрема, 29% населення вважають, що люди
дають хабарі тому, що «так простіше і легше вирішити їхні проблеми», на
другому місці – твердження, що хабарі «це вже норма нашого життя» – так
вважають 21,5% і лише 17% населення зазначають, що люди дають хабарі, бо від
них це вимагають1.
У науковій літературі за критерієм предмету надання адміністративних
послуг у межах загального предмету – сфери реалізації компетенції суб’єктами
надання таких послуг виокремлюються наступні види адміністративних послуг:
(1) адміністративні послуги у сфері дозвільної діяльності; (2) адміністративні
послуги у сфері забезпечення пожежної безпеки; (3) послуги у сфері
ліцензування; (4) послуги, пов’язані із державною реєстрацією; (5) легалізаційні
адміністративні послуги (легалізація актів, нострифікація, верифікація); (6)
інформаційні адміністративні послуги 2.
Серед

різних

видів

надання

адміністративних

послуг

найбільше

корупційних правопорушень спостерігається при здійсненні реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності (давали хабарі 45% і ще 12% відмовилися
відповідати

на

це

питання),

отримання

дозволу

на

будівництво

та

перепланування (32% давали хабар і 40% відмовилися відповідати на це
питання), у міліції (31% і 17% відповідно). При отриманні решти
адміністративних послуг «хабароємкість» виявилась в середньому на рівні 20%3.
Основні

положення

щодо

відповідальності

за

порушення

вимог

законодавства у сфері надання адміністративних послуг визначено у Законі

Для покращання якості надання адмінпослуг потрібні децентралізація повноважень та розвиток
інтегрованих офісів: опитування [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/2011-07-2017-42-30/1852-dlia-pokrashchennia-iakosti-nadannia-administratyvnykh-posluh-potribni-detsentralizatsiiapovnovazhen-ta-rozvytok-intehrovanykh-ofisiv-opytuvannia.html
2
Петьовка В. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. В. Петьовка; Ін-т законодавства ВР України. – Київ: [б. в.], 2014. – С.
13-14.
3
Для покращання якості надання адмінпослуг потрібні децентралізація повноважень та розвиток
інтегрованих офісів: опитування [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/2011-07-2017-42-30/1852-dlia-pokrashchennia-iakosti-nadannia-administratyvnykh-posluh-potribni-detsentralizatsiiapovnovazhen-ta-rozvytok-intehrovanykh-ofisiv-opytuvannia.html
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України «Про адміністративні послуги», зокрема, ст. 19 передбачає, що посадові
особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги,
адміністратори

несуть

дисциплінарну,

цивільну,

адміністративну

або

кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог
законодавства у сфері надання адміністративних послуг 1. На посадових осіб,
уповноважених надавати адміністративні послуги, поширюються вимоги й
обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (розділ IV
«Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням»), це:
обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної
вигоди або подарунка та поводження з ними; обмеження щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;
обмеження спільної роботи близьких осіб 2.
У юридичній літературі неодноразово ставилося питання про виявлення
корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг. Основними
корупційними проявами є:
- необґрунтовано великі строки надання окремих адміністративних послуг;
-

обмежений

доступ

до

адміністративного

органу,

який

надає

адміністративну послугу;
- складність процедури надання багатьох адміністративних послуг;
- обмежені можливості особи щодо вибору способу звернення за
адміністративною послугою;
- недостатність інформації про процедуру надання адміністративних послуг;
- невпорядкованість оплати за адміністративні послуги, додаткові платні
послуги 3.
Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р., № 5203-VI // Офіц. вісн. України. –
2012. – № 76. – Ст. 3067.
2
Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р., № 1700-VII // Голос України. – 2014. – №
206.
3
Небрат О. О. Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти
/ О. О. Небрат // Право і Безпека: наук. журн. – 2014. – № 3. – С. 65.
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Одним

із

найбільших

корупційних

ризиків

у

сфері

надання

адміністративних послуг є можливість (а часто вимушеність) особистого
спілкування (контакту) приватної особи – споживача адміністративної послуги з
посадовою особою адміністративного органу, яка надає адміністративну
послугу 1. Можливим варіантом вирішення окресленої проблеми, на наше
переконання, є запровадження альтернативних способів звернення для
одержання адміністративної послуги та отримання відповіді (приміром, за
допомогою поштового зв’язку, інтернет-ресурсів). При цьому, особливу увагу
необхідно приділити розвитку електронного врядування, адже у зв’язку з
поширенням інформаційних технологій у всіх сферах діяльності людини,
підвищення

ефективності

державного

управління

пов’язується

саме

з

інформаційно-технологічними операціями.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2010 р. «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»
електронне урядування є формою організації державного управління, яка сприяє
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням
інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу
держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян 2. Запровадження
інформаційно-телекомунікаційних технологій при наданні адміністративних
послуг сприятиме створенню більш зручних і доступних умов для їх отримання,
і зменшуватиме корупційні ризики у цій сфері.
Необхідно відзначити, що деякі позитивні кроки щодо використання
альтернативних способів звернення для отримання адміністративної послуги у
цьому напрямку вже зроблені. Так, приміром, у сфері державної реєстрації
нововведенням стало запровадження можливості отримати найпоширеніші
Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та
контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні. Підтримка належного урядування:
проект протидії корупції в Україні (UPAC) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minjust.gov.ua
2
Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету
Міністрів України 13.12.2010 р., № 2250-р // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 97. – Ст. 3443.
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адміністративні послуги через пошту, що відповідає практиці розвинених країн
Європи – Великобританії, Італії, Ірландії, Словенії та ін. Відтепер такими
послугами зможуть скористатися мешканці навіть найвіддаленіших міст і сіл
України, оскільки «Укрпошта» налічує понад 13 тис. відділень, включаючи
пересувні

відділення

поштового

зв'язку 1.

Завдяки

реалізації

програми

«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», станом на липень
2014 р. загальна кількість звернень громадян за адміністративними послугами
через відділення поштового зв’язку становить 25 109, з яких найбільша частка
звернень – за інформаційними довідками й витягами з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, 5981 та 4411 відповідно. У межах України
найбільше громадян звернулися за отриманням адміністративних послуг за
допомогою поштового зв’язку: м. Київ – 5359, м. Севастополь – 2264, Донецька
область – 4671, Луганська – 2058, Харківська –2014, Житомирська – 1206,
Одеська – 1099 2.
Як справедливо відзначає А. І. Семенченко, одним із основних напрямів
державної політики електронного врядування в Україні слід вважати побудову
інфраструктури надання електронних послуг фізичним і юридичним особам 3. З
метою усунення корупційних ризиків на сьогодні актуальним вбачається
розширення адміністративних послуг, які надаються у он-лайн режимі. При
цьому в науковій

літературі слушно зазначається, що

впровадження

інформаційних технологій для надання адміністративних послуг стосується як
електронізації окремих послуг, так і створення веб-порталів, присвячених
публічним послугам 4.

Новини Укрдержреєстру: Відсьогодні послугами Укрдержреєстру можна скористатися через
«Укрпошту» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/11851
2
Новини Укрдержреєстру: Понад 25 тис. громадян звернулись за отриманням адміністративних послуг
Укрдержреєстру через відділення поштового зв’язку протягом січня-липня 2014 року [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/13116
3
Семенченко А. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення / А. І. Семенченко
// Електронне урядування. – 2010. – № 1. – С. 3.
4
Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В. П.,
Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О., та ін.] / – К.,2015. – С.11.
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Запровадження он-лайн сервісів, на нашу думку, сприяло б вирішенню
проблем, що виникають через великі черги за отриманням адміністративних
послуг. Так, починаючи з 2013 р. запроваджено електронні сервіси у сфері
державної реєстрації бізнесу, зокрема, відкрито Реєстраційний портал, де можна
зареєструвати

власний

бізнес.

Реєстраційний

портал

є

програмним

забезпеченням, представленим у формі інтернет-сторінки, що забезпечує
формування й подання документів, необхідних для проведення державної
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, передбаченої Законом
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців». Нині, за нових реалій, вимогою часу у цій сфері державної
реєстрації є необхідність введення он-лайн сервісів під час подання відомостей
за Формою 4 про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Спершу
законодавством був встановлений строк подачі таких відомостей до 25 травня
2015 р., однак величезні черги унеможливлювали виконання таких законодавчих
вимог. 21 травня 2015 р. Верховною Радою України прийнято Закон України,
яким внесено зміни до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи 1. На сьогоднішній день
відповідну реєстраційну картку можна подати державному реєстратору особисто
або надіслати її поштовим відправленням. Проте доцільніше запровадити ще й
електронний спосіб подачі зазначених документів, що сприятиме вирішенню
проблеми черг, а також усуненню корупційних проявів.
При реалізації адміністративних послуг суб’єкти їх надання охоплюються
двома рівнями – державним та муніципальним. При цьому роль органів
місцевого самоврядування полягає в тому, що маємо в наявності прямий зв'язок
між

вищезазначеними

суб’єктами

і

громадянами.

З

метою

надання

адміністративних послуг на більш якісному рівні створюються центри надання
адміністративних послуг, які є постійно діючими робочими органами або
структурними підрозділами виконавчого органу міської, селищної ради або
Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи: Закон України від 21.05.2015 р., № 475-VIII // Голос України.
– 2015. – № 91.
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Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної
у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в яких надаються
адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з
суб’єктами надання адміністративних послуг 1.
Існування центрів надання адміністративних послуг на місцевому рівні
спрощує процедуру отримання останніх і втілює в життя ідеологію служіння
народу. Повноцінні центри надання адміністративних послуг функціонують при
міських радах міст обласного значення: в Західній Україні (Івано-Франківськ,
Луцьк, Вінниця, Хмельницький), Центральній Україні (Кривий Ріг, Павлоград,
Дніпродзержинськ), Східній та Північній Україні (Харків, Суми, Чернігів,
Житомир) та в Києві. В усіх цих містах центри надання адміністративних послуг
вже створені та приймають відвідувачів. Більшість із них відповідають основним
критеріям зручності для відвідувачів: мають відкритий простір прийому замість
коридорів та кабінетів, прийом понад 42 години на тиждень (щодня крім неділі
без обідніх перерв, в окремі дні тижня – до восьмої години вечора), зручні місця
очікування в черзі та прийому відвідувачів, електронну чергу замість живої2.
Незважаючи на те, що центри надання адміністративних послуг активно
функціонують, слід відмітити, що рівень їх облаштування і якість роботи не
завжди відповідає стандартам, що пред’являються до надання таких послуг.
Зараз центри надання адміністративних послуг – це лише умовні «єдині вікна»,
коли

міста

та

райдержадміністрації

ведуть

прийом

документів

без

відповідальності за зміст прийнятого рішення. В них працюють універсальні
адміністратори, які є посередниками між громадянами та підрозділами
державних служб 3. Виникає необхідність удосконалення діяльності цих центрів,
зокрема, йдеться про подальше впровадження принципу їх роботи, що
ґрунтується на поділі на фронт- та бек-офіси. У фронт-офісі приймаються
Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р., № 5203-VI // Офіц. вісн. України. –
2012. – № 76. – Ст. 3067.
2
Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В. П.,
Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О., та ін.] / – К., 2015. – С. 52.
3
Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В. П.,
Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О., та ін.] / – К., 2015. – С. 49.
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документи, у бек-офісі – приймається рішення по наданню адміністративної
послуги. Відтак, орган, що приймає рішення, не має контакту з особою, яка
звертається за отриманням адміністративної послуги, що значно спрощує цю
процедуру й мінімізує корупційні ризики. Для реалізації таких новацій треба
налагодити перш за все тісну співпрацю з органами виконавчої влади, що
надають адміністративні послуги, та центрами їх надання; по-друге, необхідно
вирішити проблему фахової невідповідності працівників центрів надання
адміністративних послуг кваліфікаційним вимогам для здійснення повноважень
органів державної влади.
На сьогодні існує ризик виникнення проблеми фахової невідповідності
працівників центрів надання адміністративних послуг кваліфікаційним вимогам
та наслідків такої ситуації (зокрема, збільшення кількості відмов у прийнятті
рішення по наданню адміністративної послуги). Тому для вирішення цієї
проблеми вважаємо за доцільне визначити кваліфікаційні вимоги до
адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (щодо наявності вищої
юридичної освіти та стажу роботи у відповідній галузі не менше одного року) і
нормативно відобразити ці вимоги у Законі України «Про адміністративні
послуги».
Серед

окремих

проблемних

питань

законодавчого

регулювання

адміністративних послуг слід виділити нагальну необхідність модернізації
законодавства щодо оплати адміністративних послуг. Основними проблемами
споживачів адміністративних послуг в частині їх оплати є часто не обґрунтовані
розміри плати, насамперед, через «подрібнення» однієї послуги на кілька
окремих «платних послуг», а також непрозорість системи оплати таких послуг.
З

метою

врегулювання

суспільних

відносин,

пов’язаних

з

оплатою

адміністративних послуг, вважаємо за необхідне підтримати позицію науковців
щодо необхідності розробки і прийняття Закону України «Про адміністративний
збір» 1.
Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В. П.,
Добрянська Н. Л., Курінний О. В., Школьний Є. О., та ін.] / – К., 2015. – С.16-20.
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Підсумовуючи можна зробити висновок, що впровадження зазначених вище
заходів, у поєднанні з багатьма іншими, дасть можливість ефективно знизити
рівень кількості корупційних проявів у сфері надання адміністративних послуг,
а відтак підвищить якість їх надання.
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Спасенко В. А. Противодействие коррупционным проявлениям в сфере
предоставления административных услуг
Исследование посвящено изучению теоретических и практических
проблем, что возникают при предоставлении административных услуг.
Определены коррупционные проявления в этой сфере. Установлены основные
коррупционные риски в сфере предоставления административных услуг.
Автором

выявлены

проблемы,

возникающие

при

предоставлении

административных услуг, сформулированы конкретные предложения по
внесению изменений и дополнений в действующее законодательство. Особое
внимание уделяется вопросам внедрения информационных технологий для
предоставления

административных

услуг,

в

частности,

электронизация

отдельных услуг и создание веб-порталов, посвященных административным
услугам. Предложены пути совершенствования процедуры предоставления
административных услуг с целью обеспечения основных прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц.
Spasenko V. O. Countering of Manifestations of Corruption in the Area of
Administrative Services
Research is devoted to the study of theoretical and practical problems that arise in
the provision of administrative services. Corruption risks are identified in this sphere.
The basic risks of corruption in the provision of administrative services are established.
The author reveals the problems arising in the provision of administrative
services, concrete proposals on amendments and additions to the current legislation are
formulated. Particular attention is paid to introduction of information technologies for
the provision of administrative services, in particular, electronization of individual
services and the creation of a web portal dedicated to administrative services.
Ways to improve procedures for providing administrative services are suggest in
order to ensure the fundamental rights, freedoms and lawful interests of individuals and
legal entities.
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Бенедик В. І.
канд. юрид. наук, завідуючий науковим сектором
Сектору проблем державного управління та адміністративного права
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ВИКРИВАЧІВ У АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема засилля корупції в різноманітних її проявах гостро постає не лише
в Україні, але й усьому світі. Запобігання та протидія цьому явищу на різних
рівнях – складний, тривалий, але необхідний процес, який не може бути
ефективним без долучення до нього кожної особи в суспільстві, без формування
у свідомості людей категорично негативного ставлення до корупції. Тому
особливого значення набуває новий для вітчизняного права інститут викривачів
– осіб, що надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, як запобіжник
виникненню та поширенню корупції в суспільстві.
Дослідженням проблеми визначення поняття викривачів, їх правового
статусу, захисту їхніх прав у своїх працях торкалися такі вчені як А. Бобіта, М.
Буроменський, В. Гвоздецький, Д. Заброда, Н. Кушакова-Костицька, О.
Нестеренко, О. Сердюк та інші. Проте, ціла низка питань, що стосуються
сутності категорії «викривач», її співвідношення із суміжними поняттями,
проблем правового статусу викривачів, їх місця та ролі у вітчизняному праві
залишилися поза увагою і не знайшли свого висвітлення. Тож метою цієї роботи
є аналіз підходів до розуміння сутності, визначення поняття та ролі викривачів
як міжгалузевого інституту в системі вітчизняного права.
Першою країною, яка усвідомила важливість ролі викривачів у боротьбі з
корупцією та ухвалила закон про їх захист стали Сполучені Штати Америки.
Один з перших законів, який захищав заявників про корупцію, був прийнятий ще
в 1863 році під час Громадянської Війни (United States False Claims Act)1. Він

United States False Claims Act [Електронний ресурс] / Офіційний сайт The United States Department of
Justice.
–
Режим
доступу:
http://www.justice.gov/sites/default/files/civil/legacy/2011/04/22/CFRAUDS_FCA_Primer.pdf
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реалізовував юридичну концепцію qui tam1 і заохочував громадян робити заяви
про корупцію, гарантуючи їм у якості винагороди відсоток від суми, отриманої
державою завдяки розкриттю відповідної ситуації. Закон також захищав осіб від
несправедливих звільнень через їх заяви про факти корупції.
Поняття «викривач» в українській мові є фактично аналогом англійського
терміну «whistleblower» (дослівно – «той, що дмухає у свисток»). За ініціативи
громадського

активіста

Ральфа

Нейдера,

цей

термін

став

широко

застосовуватися з початку 1970х років 2. Нейдер замінив ним слова «донощик»
(«snitch») та «інформатор» («informer»), які в українській мові також
характеризуються

негативним

смисловим

забарвленням.

Низка

гучних

викриттів, які мали місце в США наприкінці 60-х, у 70-х роках ХХ століття3,
спричинивши сильний резонанс у суспільстві, тоді змусили Конгрес закріпити
правові гарантії для викривачів.
Сьогодні захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії
корупції, є одним з провідних елементів антикорупційної політики, і успішно
реалізовується в багатьох державах. Важливість цього інституту для боротьби з
корупційними

проявами

підтверджується

також

міжнародним

правом.

Насамперед, таке правило вперше на універсальному рівні було закріплене в
Конвенції ООН проти корупції 4 як базовому і головному міжнародно-правовому
акті у сфері антикорупційної діяльності, а саме статтею 33 передбачено, що
кожна держава-учасниця розглядає можливість включення до своєї внутрішньої
правової системи належних заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які
добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним

Концепція згідно з якої особу, яка сприяє у справі з боку обвинувачення, може бути винагороджено
частиною стягнення, накладеного на винну сторону.
2
Nader R., Petkas P. J., Blackwell K. Whistleblowing: The Report of the Conference on Professional
Responsibility. – Grossman Publishers: New York, 1972.
3
Ці справи були пов’язані не лише з корупцією. Наприклад: справа «Дослідження сифілісу Таскігі»
щодо експериментів над населенням; справа Франка Серпіко про корупцію у поліції Нью-Йорка;
загальновідомий Вотергейтський скандал; справа Карен Сілквуд щодо порушень на атомній
електростанції корпорації Kerr-McGee та інші.
4
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції [Електронний ресурс] : ратифікована із
заявами Законом № 251-V від 18.10.2006 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
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органам про будь-які факти, пов'язані зі злочинами, передбаченими цією
Конвенцією, від будь-якого несправедливого поводження.
Також положення щодо необхідності захисту таких осіб міститься в статті
22 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією1, відповідно
до якої, кожна Сторона вживатиме таких заходів, які можуть бути необхідними
для забезпечення ефективного й належного захисту осіб, що повідомляють про
передбачені Конвенцією корупційні злочини, або в інший спосіб співпрацює з
органами слідства та кримінального переслідування, а також свідків, які дають
показання стосовно цих злочинів.
Подібна вимога передбачена статтею 9 Цивільної конвенції Ради Європи
про боротьбу з корупцією 2, згідно з якою, кожна Сторона передбачає у своєму
внутрішньому законодавстві належний захист проти будь-якої необґрунтованої
санкції щодо працівників, які мають достатні підстави підозрювати корупцію та
які добросовісно доповідають про свої підозри відповідальним особам або
компетентним органам.
Варто зазначити, що у зв’язку з набранням для України чинності Цивільної
конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією з 1 січня 2006 року Україна
стала сороковим членом Групи держав проти корупції (Group of States Against
Corruption, GRECO) 3, яка спрямовує свою діяльність на вдосконалення
компетентності її членів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через
динамічний процес спільного оцінювання методів проведення та однакового
впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій сфері (ст.1 Статуту GRECO) 4.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) [Електронний ресурс] : ратифіковано із
заявою Законом № 252-V від 18.10.2006 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101
2
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією [Електронний ресурс] : ратифіковано Законом №2476IV
від
16.03.2005
р.
/
Верховна
Рада
України
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102
3
Панфілов О. Є. Щодо визначення поняття «корупція» в міжнародно-правових актах та законодавстві
інших країн / О. Є. Панфілов // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 62. – С. 263-270. –
С. 269.
4
Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_144.
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Робота Групи дозволяє визначати недоліки антикорупційної політики та
стимулювати розвиток законодавчих, адміністративних і виконавчих систем
держав за допомогою спеціальної процедури оцінювання, що охоплює собою
декілька етапів. Так, стосовно України 29 жовтня 2007 року GRECO
оприлюднила Оціночний звіт, який базувався на Спільних 1-му та 2-му раундах
оцінювання України та містив 25 рекомендацій для неї. З того моменту в межах
встановленої процедури оцінювання GRECO прийняла Звіт щодо виконання
рекомендацій, а також чотири Додаткові звіти до нього на основі наданої
Україною інформації у так званих Ситуативних Звітах та під час обговорень на
пленарних засіданнях GRECO1.
Зокрема, щодо Рекомендації XXI, яка стосувалася необхідності ухвалення
Україною чітких правил для всіх державних посадових осіб щодо інформування
про підозри у вчиненні корупційних діянь та запровадження захисту від
негативних наслідків для осіб, які добросовісно інформують про такі випадки
(викривачів), GRECO констатувала задовільність її виконання, вказавши
одночасно на позитивність загального доробку держави у вказаній сфері 2.
Також актуальною платформою співробітництва у сфері запобігання та
протидії корупції є Організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) і, зокрема, її Антикорупційна мережа для Східної Європи та Центральної
Азії. В рамках роботи ОЕСР у 2003 році представники урядових делегацій
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Російської Федерації, Таджикистану та України
схвалили Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної
мережі для Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР. Головними принципами
Стамбульського плану дій є розвиток ефективної і прозорої системи державної

П’ятий додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною за результатами Спільних Першого і
Другого раундів оцінювання, затверджений на 68-му пленарному засіданні GRECO, яке відбулось 1519 червня 2015 року у м. Страсбург (Французька Республіка) (укр.) [Електронний ресурс] / Офіційний
сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep.
– С. 2.
2
Там само. – С. 13.
1

131

служби, посилення боротьби з хабарництвом та забезпечення чесності в бізнесі,
підтримка активної участі громадськості у реформах 1.
Крім того визначальною для України стосовно вказаної проблематики є
участь у програмі “Східне партнерство”, започаткованій у 2009 році з метою
створення необхідних умов для прискорення процесу політичного об’єднання й
подальшої економічної інтеграції між Європейським Союзом і зацікавленими
країнами-партнерами за рахунок надання підтримки політичним та соціальноекономічним реформам у країнах-партнерах, сприяючи їхньому зближенню з
Європейським Союзом2.
Робота в межах Східного партнерства реалізується за чотирма тематичними
платформи, які визначають цілі та завдання партнерів у відповідних сферах
політики, а також призначені для відкритого обговорення й аналізу отриманих
результатів. Так, перша тематична платформа «Демократія, належне врядування
та стабільність» покликана сприяти демократичним та економічним реформам у
країнах-партнерах. Її метою є розвиток стабільних демократичних інститутів
(включаючи

стандарти

виборчого

процесу,

законодавство

щодо

ЗМІ,

антикорупційні заходи) та ефективних державних структур, активне залучення
громадських організацій в цей процес; забезпечення стабільності суверенітету та
територіальної цілісності країн-партнерів шляхом багатосторонніх заходів,
спрямованих

на

зміцнення

довіри

та

створення

систем

своєчасного

попередження 3.
Якісно новий рівень співробітництва між Україною та Європейським
Союзом був позначений підписанням 21 березня 2014 року політичної, а 27
червня 2014 року економічної частини Угоди про асоціацію, Розділ I якої
визначає систему загальних принципів, серед них, зокрема, верховенство права,
належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами
Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції
[Електронний ресурс] : Лист Міністерства юстиції України від 22.06.2011 р. / Верховна Рада України.
– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0042323-11
2
Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі [Електронний ресурс] : 7 травня 2009 р., Прага /
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_437
3
Глосарій Східного партнерства [Електронний ресурс] / Сайт EU Neighborhood Info Centre. – Режим
доступу: http://www.enpi-info.eu/images/glossary_uk.pdf
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транснаціональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння сталому
розвитку й ефективній багатосторонності, які визнаються головними для
посилення відносин між сторонами Угоди (ст.3)1.
Окрема увага проблемам корупції присвячена в Розділі III Угоди “Юстиція,
свобода та безпека”. Так, Сторони, надаючи особливого значення утвердженню
верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління
загалом та правоохоронних і судових органів зокрема, спрямовують
співробітництво на «зміцнення судової влади, підвищення її ефективності,
гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією» (ст.
14); а також вирішення проблем, пов’язаних з «корупцією як у приватному, так і
державному секторі», одночасно підтверджуючи свою відданість ефективному
виконанню Конвенції ООН проти корупції 2003 року та інших відповідних
міжнародних документів (п. d ч.2, ч.4 ст. 22). Слід відзначити, що успішна
реалізація Україною цього блоку завдань дозволить, між іншим, значно
покращити спроможність реалізувати Угоду в цілому (наприклад, завдяки
досягненню більшої ефективності діяльності органів виконавчої влади і надійній
захищеності положень Угоди судами) 2.
Поява першого національного нормативного інструмента забезпечення прав
викривачів була позначена прийняттям Закону «Про доступ до публічної
інформації» 3, який в статті 11 передбачив захист особи, що оприлюднює
інформацію. Норма статті зобов’язує захищати добросовісних посадовців, які
розголосили суспільно важливу інформацію, але при цьому порушили свій
обов’язок лояльності до роботодавця та обов’язок збереження в таємниці
довіреної їм інформації. За загальним правилом, порушення такого обов’язку

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]
: ратифіковано із заявою Законом №1678-VII від 16.09.2014 / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2
Угода про Асоціацію Україна – ЄС: Дороговказ реформ / Ред. О. Сушко – К.: Фонд Конрада
Аденауера, 2012. – 56 с. – С. 18.
3
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веде до притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної
відповідальності. Однак якщо посадова чи службова особа добросовісно діяла в
інтересах суспільства, то вона повинна бути захищена від відповідальності та
покарання1.
Наступним важливим кроком стали Засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки 2, які визначили
необхідність втілення в життя інституту доброчесних викривачів фактів корупції
та їх захисту від переслідування, а також встановлення обов’язку публічних
службовців повідомляти про підозру в корупції (абз. 7 п. 1 розділу 3). Задля
реалізації цих цілей передбачається необхідність ухвалення закону про захист
осіб,

які

доброчесно

повідомляють

про

корупційні

правопорушення

(викривачів); створення внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації,
системи захисту викривачів від утисків та переслідування, а також заходи
стимулювання

повідомлень

про

корупцію,

покладення

на

спеціально

уповноважений орган функцій з проведення моніторингу та аналізу практики
застосування закону та вжиття заходів щодо його належного застосування,
запровадження санкцій за приховування фактів корупційних правопорушень, а
організації широкої загальнонаціональної інформаційної кампанії з роз’яснення
положень закону.
Таким чином, з метою виконання поставлених Антикорупційною
стратегією завдань Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI «Про засади
запобігання і протидії корупції» 3 було доповнено новою статтею 20, норми якої
спрямовувалися на врегулювання питань державного захисту осіб, що надають
допомогу в запобіганні і протидії корупції 4, а згодом на зміну першому прийнято

Закон України «Про доступ до публічної інформації». Науково-практичний коментар / За ред Д.
Котляра ; Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. – Київ, 2012. – 335 с. – С. 188.
2
Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017
роки [Електронний ресурс] : Закон України № 1699-VII від 14.10.2014 р. / Верховна Рада України. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
3
Про засади запобігання і протидії корупції [Електронний ресурс] : Закон України №3206-VI від
7.04.2011 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
4
Згідно із Законом України від 14 травня 2013 р. № 224-VII
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Закон України «Про запобігання корупції» 1, у якому захистові викривачів було
присвячено Розділ VIII 2.
Яке ж визначення поняття «викривач» наводить законодавець? Особою, яка
надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачем), відповідно до
частини 1 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)
визнається та, «яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою».
Слід звернути увагу, що таке визначення істотно відрізняється від закріпленого
в редакції Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який
встановлював, що викривачем є «особа, яка добросовісно (за відсутності
корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих
мотивів) повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою» (ч. 1 ст.
20). Як бачимо, в новому законі була вилучена вимога щодо відсутності у
викривача корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших
особистих мотивів. Проте таке рішення законодавця видається сумнівним. Як
слушно зауважує у своїй роботі А. Бобіта, поняття викривача варто було б
сформулювати, поєднавши ці два визначення, оскільки кожне з них містить
істотні ознаки, різні сторони цього поняття3.
Ставлячи за мету визначити поняття «викривач», вважаємо за необхідне
звернути увагу на відповідну міжнародну практику і досвід, а саме враховувати
зміст вказаної дефініції, закладений у статті 33 Конвенції ООН проти корупції
(далі – Конвенція), яка безпосередньо наголошує на добросовісності та
обґрунтованості повідомлень про корупцію. Така добросовісність у широкому
розумінні має місце, коли розголошення було спрямовано саме на досягнення
суспільно важливої мети – припинення чи запобігання правопорушенню,
відвернення шкоди здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, притягнення
Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : Закон України №1700-VII від 14.10.2014 р. /
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
2
Розділ складається лише з однієї статті, яка майже повністю дублює попередній закон і є, на нашу
думку, занадто громіздкою.
3
Бобіта А. Викривачі за антикорупційними законодавствами України та Грузії: порівняльно-правова
характеристика / А. Бобіта // Вісник прокуратури. – 2015. – № 3 (165). – С. 117-124. –С. 119.
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винних осіб до відповідальності тощо. Добросовісність («добрі наміри»)
відсутня, коли мотивом розголошення є досягнення особистих цілей 1.
У цьому контексті слід звернути увагу на вже згадану розповсюджену в світі
практику матеріального заохочення викривачів. Видається виправданим не
розглядати факт отримання викривачем грошової винагороди як такий, що
суперечить принципу добросовісності. Навпаки, у вказаний спосіб можна
стимулювати

осіб

до

повідомлення

про

вчинення

корупційного

правопорушення. Тим паче, що отримання винагороди відбуватиметься
винятково після закінчення розгляду конкретної страви і винесення по ній
відповідного рішення, тобто буде відсунуте у часі, що дозволить, частково
«відсіяти» осіб, що переслідують перш за все ціль збагачення, а не викриття
порушення.
Крім того, як свідчать дослідження, невелика символічна оплата є
неефективним стимулом і може призвести лише до зловживань, а для того, щоб
матеріальне заохочення слугувало стимулом для потенційно корисних
інформаторів, оплата повинна бути достатньо високою (наприклад, відсоток від
прибутків, які отримує держава від викритих злочинів)2. Втім, доцільно було б
чітко встановити випадки, у яких особа має право на отримання такої
винагороди, а також обмежити їх коло, керуючись тяжкістю порушення та
рівнем потенційної чи реальної небезпеки для викривача, пов’язаної з
повідомленням про таке правопорушення.
В сенсі ст. 33 викривачі (заявники про корупцію) повідомляють про факти,
пов'язані зі злочинами, визнаними як такими Конвенцією. Ці злочини
перераховані в Главі III, серед яких: підкуп національних державних посадових
осіб (ст. 15); підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб
міжурядових організацій (ст. 16); розкрадання, неправомірне привласнення або
інше нецільове використання майна державною посадовою особою (ст. 17);
Закон України «Про доступ до публічної інформації». Науково-практичний коментар / За ред Д.
Котляра ; Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. – Київ, 2012. – 335 с. – С. 194.
2
Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 39.
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зловживання впливом (ст. 18); зловживання службовим становищем (ст. 19);
незаконне збагачення (ст. 20); підкуп у приватному секторі (ст. 21); розкрадання
майна в приватному секторі (ст. 22); підмивання доходів, здобутих злочинним
шляхом (ст. 23); приховування (ст. 24); перешкоджання здійсненню правосуддя
(ст. 25).
Отже, в рамках Конвенції ООН проти корупції діє принцип криміналізації
діянь корупційного характеру, що означає встановлення кримінальної
відповідальності у вигляді покарання за їх вчинення. У вітчизняному
законодавстві перераховані діяння визначені як злочини в Кримінальному
кодексі України1. Таким чином, зміст поняття «викривач» у контексті норм
Конвенції значно звужується, концентруючись тільки на тих особах, що
повідомляють про корупційні діяння, за які передбачається виключно
кримінальна відповідальність.
Зауважимо, що Парламентська асамблея Ради Європи вважає захист лише
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві суттєво недостатнім для
захисту викривачів. У той же час GRECO у своїх рекомендаціях за результатами
сумісного першого та другого оціночного раундів рекомендувало Україні вжити
заходів щодо захисту осіб, які повідомляють про корупційні зловживання, а не
лише злочини2.
Сьогодні у вітчизняному антикорупційному законодавстві фактично існує
два суміжних поняття – «корупційне правопорушення» та «правопорушення,
пов’язане з корупцією». Корупційне правопорушення – це «діяння, що містить
ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього
Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або
цивільно-правову відповідальність» (абз. 4 ч. 1 ст. 1). У свою чергу
правопорушення, пов’язане з корупцією – це «діяння, що не містить ознак
корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження,
Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон № 2341-ІІІ від 05.11.2015 р. / Верховна
Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
2
Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 34.
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вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке
законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або
цивільно-правову відповідальність» (абз. 9 ч. 1 ст. 1). Таким чином, національне
законодавство у сфері протидії корупції розширює коло потенційних заявниківвикривачів, виводячи тим самим поняття «викривач» за межі кримінального
права та процесу, і відповідно поширивши його на відносини, врегульовані
нормами адміністративного права.
Вкрай важливим для розуміння сутності терміну «викривач» є також
визначення кола осіб, які можуть повідомляти про правопорушення. Зазвичай
повідомлення про корупцію поділяють на «внутрішні» та «зовнішні»1.
Внутрішні («корпоративні») полягають у повідомленні про факти порушення
керівним чи спеціальним органам у межах внутрішньої системи відповідних
установ чи організацій. Зовнішніми є повідомлення, спрямовані до ЗМІ,
контролюючих чи правоохоронних органів2.
Поділ викривачів на «зовнішніх» та «внутрішніх» за аналогією не видається
логічним, проте його можна здійснити за критерієм відносин викривача і особи
(організації) стосовно якої робиться заява. Наприклад, внутрішніми викривачами
можуть бути постійні чи тимчасові, дійсні чи колишні працівники, стажери,
консультанти; зовнішніми – громадяни, контрагенти, представники преси тощо.
Однак, такий поділ дещо суперечить вітчизняному законодавству.
Так, виходячи зі змісту частина 4 статті 53 Закону України «Про запобігання
корупції» однозначно розуміємо, що Національне агентство, а також інші
державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування зобов’язані забезпечувати умови для повідомлень про
порушення вимог цього Закону іншою особою виключно своїм працівникам. Так
само пункт перший частини 5 закріплює право на анонімне повідомлення
Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 33.
2
Зазначимо, що в деяких країнах (Велика Британія, Канада, ПАР) викривач повинен спочатку
здійснити «внутрішнє» повідомлення про корупцію, перед тим, як звернутися до правоохоронного
органу.
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виключно за цими ж суб’єктами. Одночасно у легальному визначенні поняття
«викривач» (частина 1 статті 53) зазначене обмеження відсутнє, а відповідно
викривачем може бути будь-яка особа, якій стало відомо про корупційну
діяльність. У зв’язку з цим виникає пряма суперечність між нормами Закону, що
потребує належного і невідкладного вирішення.
У контексті необхідності подолання вказаної колізії законодавець може піти
двома шляхами. Перший – звузити його дію за аналогією зі статтею 11 Закону
України «Про доступ до публічної інформації», і закріпити у якості потенційних
викривачів лише посадових чи службових осіб відповідних органів. Другий –
поширити дію Закону на будь-яку особу, яка повідомляє про корупційну
діяльність. Видається, що задля побудови в Україні ефективної та дієвої системи
протидії корупції, законодавцю слід спрямувати сили на реалізацію останнього
варіанту1.
Однією з найважливіших ознак викривачів є наявність обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною. Тобто особа повинна повідомляти
інформацію, яка базується не на припущеннях, а на фактах, що знаходять своє
підтвердження, наприклад, у тих чи інших документах. Проте, якщо інформація
виявиться недостовірною, особа повинна буде довести, що на момент
повідомлення в неї не було підстав сумніватися у достовірності поширених нею
відомостей 2.
Між

іншим,

викривач

повинен

здійснювати

повідомлення

про

правопорушення у прямо встановлений законом спосіб та формі, спрямовуючи
його відповідним уповноваженим суб’єктам 3 (порядок повідомлення буде
розглянуто нижче).

Поряд з позитивністю такої позиції постає питання її реалізації у діяльності спецслужб і Збройних
сил України (оскільки це може бути пов’язано з розголошенням державної таємниці і спричинити
більше шкоди, ніж викрите правопорушення). Ці питання потребують окремого ґрунтовного
дослідження.
2
Закон України «Про доступ до публічної інформації». Науково-практичний коментар / За ред Д.
Котляра ; Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко. – Київ, 2012. – 335 с. – С. 198.
3
На наше переконання, повідомлення особою інформації про корупційну діяльність до ЗМІ,
громадських організацій не може бути підставою для незакріплення за нею статусу викривача, що
унеможливлювало б її ефективний захист державою як такої.
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Таким чином, виходячи з вищевикладеного, сформулювати поняття
викривач слід таким чином: «викривач – особа, яка за наявності обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною, добросовісно (за відсутності
корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих
мотивів) у належній формі повідомляє уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції про вчинення іншою особою корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією».
Не дивлячись на визнання інституту викривачів одним з найбільш
ефективних антикорупційних інструментів, у багатьох країнах він залишається
суперечливим у правовому та соціальному аспектах і не отримує належного
суспільного схвалення і підтримки. Особливо проблемною така ситуація
видається в країнах (нажаль, серед них і Україна), що не мають усталених
демократичних
«інституційна

традицій
пам’ять»

громадянської
перевантажена

активності
історичним

населення
минулим,

і
в

чия
якому

інформаторство асоціюється з масовими репресіями та несправедливістю,
досить часто супроводжуючись поширенням соціальних стереотипів, які
виникли в результаті проникнення кримінальної субкультури з її принциповим
запереченням можливості контактів з правоохоронними органами 1.
Наразі культура викривання корупційних проявів в Україні знаходиться на
низькому рівні, а тому проблеми зміни ставлення суспільства до викривачів і
формування у громадян нульової терпимості до корупції набувають великого
значення. Наголосимо, що поняття «викривач» не слід плутати з суміжними
категоріями.

Наприклад,

поняття

«інформатор»

у

якості

ідентичного

використовується зазвичай країнами, які не мають чіткого законодавства у сфері
захисту викривачів. Часто воно використовується як синонім слів «донощик» чи
кримінальних жаргонізмів «стукач», «щур», які мають різко негативну
конотацію і означають людину, що таємно співпрацює з правоохоронними
органами або з органами безпеки і передає їм потрібну інформацію про
Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 33.
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діяльність осіб, щодо яких існує оперативний інтерес1. Так само, поняття
«інсайдер», яке переважно використовується у цивільному, господарському та
фінансовому праві, щодо банківської справи, фондового ринку чи ринку цінних
паперів тощо, і означає будь-яку особу (юридичну чи фізичну), що має доступ до
конфіденційної інформації про діяльність фірми через своє службове становище
або родинні зв’язки 2. Як бачимо, відмінності очевидні й однозначні, тому ці
поняття необхідно чітко розмежовувати, що допоможе закріпити позитивне
ставлення до викривачів у суспільстві та відійти від усвідомлення їх як
зрадників, оскільки єдине, чому вони «зраджують» на користь суспільства – це
інтересам правопорушників.
Таким чином, в Україні легалізовано інститут викривачів, а тому перед
науковцями та практиками постають закономірні питання про механізми та
ефективність його реалізації, проблеми забезпечення на належному рівні
гарантій і прав викривачів та їх близьких тощо.
Сьогодні

в

межах

кримінального,

кримінально-процесуального

та

адміністративного права існують загальні механізми подання та «обробки» заяв
про

правопорушення.

Проте

формування

специфічної

процедури

для

повідомлення викривачами про факти корупційних проявів та посилення їх
юридичного захисту зумовлені особливою гостротою проблеми корупції в
суспільстві і необхідністю негайної та рішучої її ліквідації.
Кожна особа повинна бути наділена правом подавати відповідну заяву у
випадках наявності відомостей (чи підстав так вважати) про факти корупції, про
що може надати належні докази. Таким чином, на державу в особі органів
державної влади та місцевого самоврядування покладається обов’язок реально
надати особі можливість реалізувати це право. Так, частина 4 статті 53 Закону
закріплює обов’язок забезпечення уповноваженими органами умов для
повідомлень особами про порушення вимог цього Закону іншою особою,
Також використовують словосполучення «джерело оперативної інформації». У російській мові існує
також слово «осведомитель», яке сьогодні повністю замінене словом «агент».
2
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
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зокрема, через спеціальні канали зв’язку: телефонні лінії, офіційні веб-сайти,
засоби електронного зв’язку. Законом, нажаль, не передбачено способів і
процедури фіксації повідомлень, отриманих цими каналами, а також не
приділено уваги концепції «внутрішніх» та «зовнішніх» повідомлень. Проте це
не означає, що особа повинна бути позбавлена можливості такого повідомлення.
Відповідно до рекомендацій «Transparency International Україна»1 для того,
щоб інститут захисту викривачів в Україні запрацював повною мірою, серед
іншого, слід створити доступні і безпечні, насамперед, зовнішні канали
розкриття інформації2. Головним зовнішнім каналом для прийому повідомлень
від заявників повинен бути уповноважений державою орган, наділений широкою
компетенцією. Уявляється, що в Україні ним повинно стати Національне
агентство з питань запобігання корупції.
Крім того, в якості одного з альтернативних варіантів, повинна існувати
можливість спрямування викривачами повідомлень до профільних громадських
правозахисних організацій, профспілок, асоціацій. Наділення цих суб’єктів
правом представляти інтереси невизначеного кола осіб підвищить ефективність
механізму захисту викривачів, оскільки вони на професійному рівні могли б
представляти інтереси останніх як під час направлення заяв та взаємодії з
державними органами і посадовими особами, так і реалізації права на захист3.
Що ж до внутрішніх каналів, які можуть існувати як у публічному, так і в
приватному секторах, то їх система повинна бути забезпечена чіткими
уніфікованими правилами (у вигляді положень, інструкцій, стандартів тощо), які
встановлювали б внутрішні процедури прийому та обробки повідомлень,

Transparency International – це міжнародна неурядова організація, що позиціонує себе як глобальний
рух, об’єднаний баченням світу, в якому уряд, бізнес, громадянське суспільство та повсякденне життя
людей вільні від корупції. Реалізує свої завдання через численні регіональні представництва.
2
Захист викривачів корупції: як це працює в Україні та світі [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Transparency International Україна. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/5404.html
3
Так в Люксембурзі діє інноваційна правова норма про можливість некомерційних організацій
подавати заяву про порушення кримінальної справи у сфері боротьби з корупцією. Тransparency
International Luxembourg стала першою такою організацією, яка отримала схвалення парламенту на
проведення цих дій.
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процедури внутрішнього розслідування, притягнення до відповідальності тощо1.
При цьому, формуючи такі нові механізми, слід відійти від практики, коли
передане до вищого органу повідомлення, повертається для розгляду назад
керівнику установи, з якої надійшло. Саме за таких умов уся система
функціонуватиме з найбільш ефективно.
Для додаткового стимулювання викривачів та забезпечення їх безпеки
Законом передбачається можливість здійснення повідомлення без зазначення
авторства, тобто анонімно (пункт 1 частини 5 статті 53). Анонімне повідомлення
підлягає розгляду, виключно якщо наведена у ньому інформація стосується
конкретної особи і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені (пункт 3
частини 5 ст. 53). На таку перевірку з дня отримання повідомлення надається
термін не більше п’ятнадцяти днів, який може бути подовжений керівником
відповідного органу (його заступником) до тридцяти днів, у разі якщо перевірити
інформацію у п’ятнадцятиденний строк неможливо (п. 4 ч. 5 ст. 53).
Хоча в Законі відсутня пряма вказівки на право особи, яка здійснила
анонімне повідомлення, «розкрити» себе, це не суперечить її можливості
припинити режим анонімності для сприяння подальшому вирішенню справи.
При цьому викривачу повинна гарантуватися повна конфіденційність інформації
щодо нього, а особи, які отримали доступ до такої інформації зобов'язані
дотримуватися режиму конфіденційності інформації та нести відповідальність за
її розголошення. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його
згодою, крім випадків, встановлених законом (п. 2 ч. 3 ст. 53 Закону).
В той же час законодавець не передбачив універсального обов’язку осіб
повідомляти про корупційні правопорушення, а отже залишив це питання на їх
особистий розсуд. Проте частина 7 статті 53 Закону встановлює обов’язок
посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого
самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у
1

Whistleblower Protection Laws in G20 Countries Priorities for Action. Final Report September 2014
[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Transparency International. – Режим доступу:
http://transparency.org.au/wp-content/uploads/2014/09/FINAL__-Whistleblower-Protection-Laws-in-G20Countries-Priorities-for__-Action.pdf. – С. 2.
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разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками
відповідних органів у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення
такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення
спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. Таке рішення про
виокремлення посадових та службових осіб у якості специфічних суб’єктів є як
уявляється цілком зрозумілим і повністю виправданим.
Частина 2 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» встановлює,
що особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають
під захистом держави. Забезпечення безпеки викривачів є доволі широким
поняттям, яке включає в себе комплекс правових, організаційних, фінансових та
інших заходів 1. Головний принцип забезпечення захисту викривача – захист від
будь-яких несприятливих впливів. Насамперед, йдеться про захист від загроз
життю, здоров’ю викривача і його близьких, їх трудових правах, захист від
переслідування, у тому числі кримінального.
Особа набуває всієї сукупності прав та обов'язків заявника з моменту
вчинення ним дій за повідомленням про факти корупції. За таких обставин особа
повинна набути статусу заявника незалежно від адресата заяви та дотримання
процесуального порядку. Порушення процесуального порядку подання заяви не
має бути підставою обмеження дії гарантій щодо забезпечення захисту
заявників, оскільки вони можуть лише призупинити процес порушення справи
до моменту їх виправлення (передачі справи за підвідомчістю, усунення
порушень форми заяви тощо).
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають
допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із
здійсненим повідомленням про корупційні прояви, правоохоронними органами
до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші
спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом
Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 38.
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України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві»1 (ч. 2 ст. 53 Закону). Стаття 20 останнього передбачає вжиття таких
заходів виключно за наявності даних, що свідчать про реальність такої загрози.
В такий спосіб законодавець, поряд із завданням ефективного захисту
викривачів, вирішив питання про співвідносність заходів, які вживаються, і
суспільної небезпечності правопорушення, про яке було повідомлено.
Вірогідність, що у разі повідомлення про порушення передбачених Законом
вимог обмеження спільної роботи близьких осіб, життю чи здоров’ю викривача
потенційно існуватиме реальна загроза є дуже малою. Таким чином, будуть
застосовуватися інші адекватні заходи безпеки щодо викривача, наприклад,
трудові гарантії.
Так, Закон в частині 3 статті 53 проголошує: «особа або член її сім’ї не може
бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної
відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним
заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні
на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів
впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою
особою». Закріплення цієї норми є вкрай важливим, оскільки часто викривачем
є працівник організації чи установи, який отримав інформацію про скоєння
корупційних правопорушень його колегами чи керівником, і розкриття цієї
інформації створює для нього чи його близьких додаткові ризики. Вони можуть
мати дискримінаційний характер і виявлятися, наприклад, у вигляді накладення
дисциплінарного стягнення, звільнення, зміщення з посади, скорочення
заробітної плати, ненаданні премій, відмови у продовженні контракту,
погіршення умов праці тощо. З огляду на це, вважається необхідним обмежити
права роботодавця на здійснення таких дій стосовно викривача, починаючи з
моменту направлення останнім повідомлення про корупцію2, а також встановити
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс]
: Закон України № 3782-XII від 23.12.1993 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
2
Звісно, таке обмеження не діятиме у разі встановлення відповідними органами факту
недобросовісності заявника.
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несприятливого впливу на працівника.
Також законом для викривача, що зазнав такого негативного впливу,
повинні

бути

передбачені

відповідні

засоби

забезпечення

можливості

відновлення свого статусу: поновлення на роботі після несправедливого
звільнення, виплата належних коштів, а також відшкодування збитків, моральної
шкоди, виплата грошової компенсації до тих пір, поки працівник не знайде собі
нове місце роботи (якщо відновлення на роботі неможливе чи небажане).
Частково такі гарантії вже втілені у Кодексі законів про працю України1, а
саме частина 1 статті 235 встановлює, що «у разі звільнення без законної
підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з
повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній
роботі органом, який розглядає трудовий спір». При винесенні такого рішення
відповідний орган одночасно приймає рішення про виплату працівникові
середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час
виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Крім того, «у
разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений
у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення
вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його
відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає
рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього
заробітку» (частина 4 статті 235).
До того ж відповідно до положень абз. 3 частини 1 статті 60 Цивільного
процесуального кодексу України 2, у справах щодо застосування керівником або
роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу
до позивача (викривача) обов’язок доказування правомірності прийнятих при
Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон № 322-VIII від 10.12.1971 р. /
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08
2
Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон від 18.03.2004 р. №1618-IV /
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
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цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача. Додатковою гарантією
захисту прав викривачів є можливість залучення Національного агентства з
питань запобігання корупції у таких справах в як третьої особи, що не заявляє
самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача (абз. 2 частини 3
статті 35).
Неможливо оминути в роботі поряд з гарантіями та механізмом захисту
викривачів,

питання

їхньої

відповідальності

за

надання

неправдивих

(недостовірних) повідомлень про вчинення корупційних правопорушень.
Звісно, у випадках, коли особа звертається до компетентних органів із
заявою, в якій наводить ті чи інші відомості про скоєння іншою особою
правопорушення, проте ці відомості в ході їх перевірки не знаходять свого
підтвердження, така обставина сама по собі не може слугувати підставою для
притягнення заявника до відповідальності, оскільки фактично мала місце
реалізація громадянином конституційного права на звернення до органів, які на
підставі закону зобов'язані перевіряти інформацію, що надійшла. Дії заявника
можуть бути визнані неправомірними лише у разі встановлення компетентним
органом фактів, які свідчать, що звернення не мало під собою жодних підстав і
зумовлене не наміром виконати громадянський обов'язок або захистити права та
охоронювані законом інтереси, а винятково прямим умислом заподіяти шкоду
іншій особі, тобто мало місце зловживання правом.
Національним законодавством, а саме статтею 383 Кримінального кодексу
України, передбачена кримінальна відповідальність за таке зловживання –
завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу
досудового розслідування про вчинення злочину. Вочевидь кваліфікувати діяння
за цією статтею можна лише за наявності прямого умислу з боку заявника.
У той же час слід розширити перелік органів, до яких надходить таке
повідомлення, додавши уповноважені органи по боротьбі з корупцією. Проте,
якщо

неправдиве

повідомлення

стосується

аморальної

поведінки,

дисциплінарного проступку чи адміністративного правопорушення, воно не
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утворює складу цього злочину1. Це означає, що недобросовісні викривачі, що
повідомляють про корупційні правопорушення, за вчинення яких передбачена,
наприклад, адміністративна відповідальність, не підлягають кримінальній
відповідальності.

Вказаний

підхід

обумовлений

нижчою

суспільною

небезпечністю такого діяння і є повністю виправданим, але це е означає, що
недобросовісний викривач не повинен підлягати іншій відповідальності.
На жаль, поряд з відповідальністю за вчинення правопорушень, пов’язаних
з корупцією, Кодекс про адміністративні правопорушення України2 не закріпив
норму, яка б передбачила відповідальність недобросовісних викривачів.
Ситуація недостатності належного юридичного регулювання вказаних відносин
має винятковий характер і потребує свого негайного вирішення. Адже в умовах
відсутності будь-якої довіри народу до влади, вкрай напруженої політичної
ситуації в державі, будь-які повідомлення про можливо скоєні правопорушення,
що можуть містити явно спотворену інформацію, за умови наявності
відповідного інформаційного контексту, сприймаються широкою громадськістю
як достовірні і навпаки. Саме тому задля подолання явища недобросовісних
викривачів, слід внести відповідні зміни до законодавства.
На сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм захисту викривачів як
на законодавчому, так й інституційному рівнях. Проблемною також видається як
сама процедура сповіщення особою про вчинюване правопорушення, так й обсяг
прав та обов’язків викривальників, а також питання їхньої відповідальності у
випадках грубих зловживань наданими правами.
Таким чином, необхідною наразі є розробка законодавчого акту, який би
найбільш дієво вирішував зазначені проблеми. Одночасно законодавчі
вдосконалення мають супроводжуватися позитивною еволюцією загального

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б.
Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
– 1196 с. – С. 1141.
2
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
1
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соціокультурного ставлення до інформаторів та інформаторства, яке треба
позбавити асоціацій з нелояльністю та зрадництвом1.
Наявність нормативного закріплення прогресивного механізму, в межах
якого особи мають можливість ефективно реалізувати своє право повідомити про
правопорушення як у публічному, так і приватному секторах, знаходячись при
цьому під ефективним захистом від можливих переслідувань, неправомірних
звільнень та інших наслідків, слугує індикатором дієвості антикорупційної
діяльності в державі загалом.
На сьогодні щонайменше 60 держав у тій чи іншій формі включили в свої
національні законодавства положення про захист осіб, які повідомляють про
правопорушення2, в той же час спеціальні законодавчі акти стосовно викривачів
діють в Австралії, Канаді, Гані, Японії, Кореї, Новій Зеландії, Румунії, Південній
Африці, Великобританії та Сполучених Штатах Америки 3. Однак навіть
наявність вдалого законодавчого регулювання не завжди свідчить про його
успішну практичну реалізацію: досить часто викривачі не захищені від розкриття
їхньої анонімності (Іспанія, Естонія, Литва, Аргентина, Австрія, Китай); інколи
адресатами захисту виступають лише окремі категорії осіб; відсутній
відповідний інституційних механізм, зокрема, спеціальні національні органи
незалежного розслідування повідомлень викривачів4.
В тих випадках, коли ініціатива держави щодо вирішення тих чи інших
проблем відсутня, якщо її виявляється недостатньо або будь-які якісні зміни
відбуваються непослідовно та безсистемно, часто найбільш ефективні заходи
вживаються

численними

громадськими

організаціями.

За

таких

умов

Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції /
М. В. Буроменський, О. В. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 3240. – С. 35.
2
Генеральная Ассамблея, Поощрение и защита права на свободу мнений и их свободное выражение:
Записка Генерального секретаря, 8 сентября 2015, A/70/361 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Refworld. – Режим доступу: http://www.refworld.org.ru/publisher,UNGA,,,5629edb24,0.html. – C. 16.
3
Whistleblower protection: encouraging reporting, July 2012 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). – Режим доступу:
http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50042935.pdf. – С. 6-9.
4
Захист викривачів корупції: як це працює в Україні та світі [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Transparency International Україна. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/5404.html
1
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визначальною є необхідність асоціації та дієвої консолідації інститутів
громадянського суспільства, що мають за мету реалізовувати дії, спрямовані на
боротьбу з корупцією.
Непересічну роль у сфері, що досліджується, відіграє міжнародна неурядова
організація Transparency International. Завдяки більш ніж 100 національним
відділенням у всьому світі, організація співпрацює з партнерами в уряді, бізнесі,
громадянському суспільстві з метою реалізації ефективних заходів для боротьби
з корупцією 1.
Відповідно

до

рекомендацій

Transparency

International

Україна,

ефективність інституту захисту викривачів залежить, зокрема, від розробки в
законодавстві реальних процедурних механізмів захисту; реформи судових та
правоохоронних органів; створення незалежного органу для розслідування
повідомлень викривачів; розповсюдження захисту викривачів не тільки на
розкриття інформації про корупцію та пов’язані з нею правопорушення,
передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а й на розкриття
інформації про всі незаконні дії 2.
Так,

очевидною

виявляється

екстраполяція

у

майбутньому

антикорупційного законодавства щодо викривачів на інші правовідносини,
наприклад, у сфері охорони навколишнього середовища, трудових відносин,
прав споживачів, охорони здоров’я тощо. Більш того Комітет міністрів Ради
Європи рекомендує державам надавати захист тим, хто повідомляє про погрози
або нанесенні шкоди суспільному інтересу, під яким, відповідно до вказаного
документу, розуміються порушення закону і прав людини, а також ризики для
громадської охорони здоров'я, безпеки та навколишнього середовища3.

Our organisation. Overview [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Transparency International. – Режим
доступу: https://www.transparency.org/whoweare/organisation
2
Захист викривачів корупції: як це працює в Україні та світі [Електронний ресурс] / Офіційний сайт
Transparency International Україна. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/5404.html
3
Protection of Whistleblowers. Recommendation CM/Rec(2014)7 adopted by the Committee of Ministers of
the Council of Europe on 30 April 2014 and explanatory memorandum, Council of Europe [Електронний
ресурс]
/
Офіційний
сайт
Ради
Європи.
–
Режим
доступу:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf
1
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Значущий вплив на становлення процесу ефективного захисту прав
викривачів відіграють численні українські громадські організації. Наразі однією
з найбільш перспективних видається так звана «Ініціатива 11» 1, що інтегрувала
в собі представників таких громадських організацій, як Інститут Медіа Права,
Центр протидії корупції, Всеукраїнська ліга правників проти корупції, Blueprint
for Free Speech2 та Центр Спільних Дій (Центр UA), з метою публічного
обговорення проблем захисту викривачів інформації в Україні, ефективної
розробки та ухвалення Закону України «Про захист викривачів»3.
Підсумовуючи проведене у роботі дослідження можна зробити наступні
висновки.
З метою стимулювання осіб до повідомлення про вчинення корупційного
правопорушення необхідно запровадити механізми їх матеріального заохочення.
Слід чітко встановити випадки у яких особа має право на отримання такої
винагороди і обмежити їх коло, враховуючи тяжкість порушення та рівень
потенційної чи реальної небезпеки для викривача, пов’язаної з повідомленням
про таке правопорушення.
Для уникнення колізій і неоднозначного застосування закону потребує
належного і невідкладного вирішення суперечність між нормами Закону України
«Про запобігання корупції» в частині розповсюдження його дії на певне коло
осіб. Дію Закону потрібно поширити на будь-яких осіб, які мають дані про
здійснене (чи таке, що буде здійсненим) іншою особою корупційне порушення і
повідомляють про нього.
Поняття «викривач» та суміжні з ним «інформатор», «донощик» ,
«інсайдер» тощо необхідно чітко розмежовувати, що дозволить уникнути
негативної конотації першого і допоможе закріпити позитивне ставлення до
Вибір назви був зумовлений тим, що саме ст. 11 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» 2011 року стала першою національною законодавчою гарантією захисту викривачів.
https://initziativa11.org/what-is-initiative-11/?lang=uk
2
Blueprint for Free Speech є ще однією авторитеною міжнародною неурядовою організацією, діяльність
якої спрямована на забезпечення ефективної реалізації права на свободу вираження поглядів, зокрема,
й шляхом захисту викривачів.
3
Ініціатива 11. Коаліція «Ініціатива 11» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Ініціативи 11. – Режим
доступу: https://initziativa11.org/?lang=uk
1
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викривачів у суспільстві. Поняття «викривач» слід сформулювати і викласти у
законодавстві таким чином: «викривач – особа, яка за наявності обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною, добросовісно (за відсутності
корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих
мотивів) у належній формі повідомляє уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції про вчинення іншою особою корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією».
Викривачам повинна бути забезпечена можливість «внутрішніх» та
«зовнішніх» повідомлень про корупційні порушення. Відповідно, законом слід
встановити чіткий порядок подання цих повідомлень, процедури їх фіксації,
канали отримання тощо. Також, закріпленню підлягає можливість спрямування
викривачами

повідомлень

до

профільних

громадських

правозахисних

організацій, профспілок, асоціацій, які на професійному рівні могли б
представляти інтереси останніх як під час направлення заяв та взаємодії з
державними органами і посадовими особами, так і реалізації права на захист.
Необхідно законодавчо обмежити права роботодавця на застосування
заходів несприятливого впливу до працівників, які є викривачами, та встановити
додаткові заходи їх відповідальності за порушення таких обмежень. Також,
законом повинні бути передбачені відповідні засоби забезпечення викривачу, що
зазнав на роботі такого негативного впливу, можливості відновлення свого
статусу.
Потребує негайного вирішення проблема відсутності дієвого механізму
притягнення до відповідальності недобросовісних викривачів. Необхідно чітко
визначити підстави та порядок притягнення таких осіб до кримінальної,
адміністративної, дисциплінарної та цивільної відповідальності.
На вирішення вищевказаних проблем, з метою побудови ефективної
системи протидії та боротьби з корупцією в Україні і належного забезпечення
функціонування в ній інституту викривачів необхідним є прийняття
спеціального Закону «Про викривачів».
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Бенедик В. И. Проблемы определения понятия и правового статуса
разоблачителей в антикоррупционной деятельности
В научном докладе анализируются проблемные вопросы правовой
регламентации института разоблачителей в контексте реформирования системы
противодействия коррупции в Украине. Особое внимание уделяется анализу
сущности понятия «разоблачитель» и его характерных признаков, формируется
его авторское определение. Приводится сравнительный анализ элементов
реализации института разоблачителей в зарубежных странах. Определяется
место явления разоблачителей в качестве межотраслевого института правовой
системы Украины. В результате исследования даны предложения по
усовершенствованию правового регулирования статуса разоблачителей в
Украине.
Benedyk V. I. Problems of Defining Terminology and Legal Status of
Whistleblowers in the Context of Anticorruption Activities
This scientific report examines some challenging issues of the whistleblower legal
institute regulation in the context of Ukrainian anti-corruption reform. Particular
emphasis has been placed on the analysis of the whistleblower” concept, its nature and
distinctive features. The author formulates his own definition. The study analyses the
foreign experience of whistleblower protection. The interdisciplinary nature of the
whistleblower legal institute in the modern legal system of Ukraine is determined. This
report also contains recommendations regarding the improvement of legislative
regulation of the whistleblower legal status in Ukraine.
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Додаток
ПРОЕКТ1
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Закону України
«Про запобігання корупції»
(щодо захисту викривачів)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості
Верховної Ради України, 2014р., № 49, ст. 2056) такі зміни і доповнення:
1.

Частину 1 статті 53 викласти у наступній редакції:

«1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач),
- особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, добросовісно (за відсутності корисливих мотивів, мотивів
неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів) у належній формі
повідомляє уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про порушення
вимог цього Закону іншою особою.»;
2.

У частині 4 статті 53 слова «їх працівниками» виключити.

3.
У частині 5 статті 53 слова «працівником відповідного органу»
виключити;
4.

Частину 7 статті 53 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі порушення цього обов’язку посадові та службові особи підлягають
відповідальності відповідно до законодавства.»;
5.

Статтю 53 доповнити частиною 8 такого змісту:

«8. Особа, які повідомляє завідомо неправдиві дані про порушення вимог
цього Закону іншою особою (недобросовісний викривач) підлягає
відповідальності відповідно до законодавства.».
II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Проект підготовлено під керівництвом В. М. Гаращука Сектором проблем державного управління та
адміністративного права НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
у межах теми науково-дослідної роботи: «Правові засоби протидії корупції в системі державної
служби» РК УкрІНТЕІ № 0114U004237.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
Про внесення змін і доповнень до Закону України
«Про запобігання корупції»
(щодо захисту викривачів)
Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 53. Державний захист осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції
1. Особа, яка надає допомогу в
запобіганні і протидії корупції (викривач), особа, яка за наявності обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною,
повідомляє про порушення вимог цього
Закону іншою особою.

Стаття 53. Державний захист осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції
1. Особа, яка надає допомогу в
запобіганні і протидії корупції (викривач), особа, яка за наявності обґрунтованого
переконання, що інформація є достовірною,
добросовісно (за відсутності корисливих
мотивів, мотивів неприязних стосунків,
помсти, інших особистих мотивів) у
належній формі повідомляє уповноважені
суб’єкти у сфері протидії корупції про
порушення вимог цього Закону іншою
особою.
2. Особи, які надають допомогу в
запобіганні і протидії корупції, перебувають
під захистом держави. За наявності загрози
життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із
здійсненим повідомленням про порушення
вимог цього Закону, правоохоронними
органами до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні та інші
спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом
України «Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть
участь
у
кримінальному
судочинстві».
3. Особа або член її сім’ї не може бути
звільнена чи примушена до звільнення,
притягнута
до
дисциплінарної
відповідальності чи піддана з боку керівника
або роботодавця іншим негативним заходам
впливу (переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду,
скорочення заробітної плати тощо) або
загрозі таких заходів впливу у зв’язку з
повідомленням нею про порушення вимог
цього Закону іншою особою.

2. Особи, які надають допомогу в
запобіганні і протидії корупції, перебувають
під захистом держави. За наявності загрози
життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із
здійсненим повідомленням про порушення
вимог цього Закону, правоохоронними
органами до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні та інші
спрямовані на захист від протиправних
посягань заходи, передбачені Законом
України «Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть
участь
у
кримінальному
судочинстві».
3. Особа або член її сім’ї не може бути
звільнена чи примушена до звільнення,
притягнута
до
дисциплінарної
відповідальності чи піддана з боку керівника
або роботодавця іншим негативним заходам
впливу (переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду,
скорочення заробітної плати тощо) або
загрозі таких заходів впливу у зв’язку з
повідомленням нею про порушення вимог
цього Закону іншою особою.
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Інформація про викривача може бути
розголошена лише за його згодою, крім
випадків, встановлених законом.
4. Національне агентство, а також інші
державні органи, органи влади Автономної
Республіки
Крим,
органи
місцевого
самоврядування забезпечують умови для
повідомлень
їх
працівниками
про
порушення вимог цього Закону іншою
особою, зокрема через спеціальні телефонні
лінії,
офіційні
веб-сайти,
засоби
електронного зв’язку.
5. Повідомлення про порушення вимог
цього Закону може бути здійснене
працівником відповідного органу без
зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про
порушення вимог цього Закону та порядок їх
розгляду визначаються цим Законом.
Анонімне повідомлення про порушення
вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо
наведена у ньому інформація стосується
конкретної особи, містить фактичні дані, які
можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення
вимог цього Закону підлягає перевірці у
термін не більше п’ятнадцяти днів від дня
його отримання. Якщо у вказаний термін
перевірити інформацію, що міститься в
повідомленні,
неможливо,
керівник
відповідного органу або його заступник
продовжують термін розгляду повідомлення
до тридцяти днів від дня його отримання.
У разі підтвердження викладеної у
повідомленні інформації про порушення
вимог цього Закону керівник відповідного
органу вживає заходів щодо припинення
виявленого порушення, усунення його
наслідків та притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності, а у
випадках виявлення ознак кримінального
або адміністративного правопорушення
також інформує спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
6. Національне агентство здійснює
постійний моніторинг виконання закону у
сфері захисту викривачів, проводить
щорічний аналіз та перегляд державної
політики у цій сфері.
7. Посадові і службові особи державних
органів,
органів
влади
Автономної
Республіки Крим, посадові особи органів

Інформація про викривача може бути
розголошена лише за його згодою, крім
випадків, встановлених законом.
4. Національне агентство, а також інші
державні органи, органи влади Автономної
Республіки
Крим,
органи
місцевого
самоврядування забезпечують умови для
повідомлень про порушення вимог цього
Закону іншою особою, зокрема через
спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв’язку.
5. Повідомлення про порушення вимог
цього Закону може бути здійснене без
зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про
порушення вимог цього Закону та порядок їх
розгляду визначаються цим Законом.
Анонімне повідомлення про порушення
вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо
наведена у ньому інформація стосується
конкретної особи, містить фактичні дані, які
можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення
вимог цього Закону підлягає перевірці у
термін не більше п’ятнадцяти днів від дня
його отримання. Якщо у вказаний термін
перевірити інформацію, що міститься в
повідомленні,
неможливо,
керівник
відповідного органу або його заступник
продовжують термін розгляду повідомлення
до тридцяти днів від дня його отримання.
У разі підтвердження викладеної у
повідомленні інформації про порушення
вимог цього Закону керівник відповідного
органу вживає заходів щодо припинення
виявленого порушення, усунення його
наслідків та притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності, а у
випадках виявлення ознак кримінального
або адміністративного правопорушення
також інформує спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
6. Національне агентство здійснює
постійний моніторинг виконання закону у
сфері захисту викривачів, проводить
щорічний аналіз та перегляд державної
політики у цій сфері.
7. Посадові і службові особи державних
органів,
органів
влади
Автономної
Республіки Крим, посадові особи органів
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місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів
у разі виявлення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого
правопорушення працівниками відповідних
державних
органів,
органів
влади
Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів
зобов’язані у межах своїх повноважень
ужити заходів щодо припинення такого
правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спеціально
уповноважений суб’єкт у сфері протидії
корупції.

місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів
у разі виявлення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення чи
одержання інформації про вчинення такого
правопорушення працівниками відповідних
державних
органів,
органів
влади
Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів
зобов’язані у межах своїх повноважень
ужити заходів щодо припинення такого
правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спеціально
уповноважений суб’єкт у сфері протидії
корупції.
У разі порушення цього обов’язку
посадові та службові особи підлягають
відповідальності
відповідно
до
законодавства.
8. Особа, які повідомляє завідомо
неправдиві дані про порушення вимог
цього
Закону
іншою
особою
(недобросовісний викривач) підлягає
відповідальності
відповідно
до
законодавства.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
Про внесення змін і доповнень до Закону України
«Про запобігання корупції»
(щодо захисту викривачів)
1.Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Сьогодні захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії
корупції, є одним з провідних елементів антикорупційної політики, і успішно
реалізовується в багатьох державах. Саме тому особливої уваги заслуговує
ефективність правового захисту прав викривачів.
В новому законі, на відміну від норми передбаченої частиною 1 ст. 20
Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст. 404), була вилучена вимога щодо
відсутності у викривача корисливих мотивів, мотивів неприязних стосунків,
помсти, інших особистих мотивів. Проте таке рішення законодавця видається
сумнівним.
Ставлячи за мету визначити поняття «викривач», вважаємо за необхідне
звернути увагу на відповідну міжнародну практику і досвід, а саме враховувати
зміст вказаної дефініції, закладений у статті 33 Конвенції ООН проти корупції
(ратифіковано із заявами Законом N 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006,
N

50,

ст.496),

яка

безпосередньо

наголошує

на

добросовісності

та

обґрунтованості повідомлень про корупцію. Така добросовісність у широкому
розумінні має місце, коли розголошення було спрямовано саме на досягнення
суспільно важливої мети – припинення чи запобігання правопорушенню,
відвернення шкоди здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, притягнення
винних осіб до відповідальності тощо. Добросовісність (“добрі наміри”)
відсутня, коли мотивом розголошення є досягнення особистих цілей.
Виходячи зі змісту частина 4 статті 53 Закону України «Про запобігання
корупції» однозначно розуміємо, що Національне агентство, а також інші
державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування зобов’язані забезпечувати умови для повідомлень про
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порушення вимог цього Закону іншою особою виключно своїм працівникам. Так
само пункт перший частини 5 закріплює право на анонімне повідомлення
виключно за цими ж суб’єктами. Одночасно у легальному визначенні поняття
«викривач» (частина 1 статті 53) зазначене обмеження відсутнє, а відповідно
викривачем може бути будь-яка особа, якій стало відомо про корупційну
діяльність. У зв’язку з цим виникає пряма суперечність між нормами Закону, що
потребує належного і невідкладного вирішення. Наявність нормативного
закріплення прогресивного механізму, в межах якого особи мають можливість
ефективно реалізувати своє право повідомити про правопорушення як у
публічному, так і приватному секторах, знаходячись при цьому під ефективним
захистом від можливих переслідувань, неправомірних звільнень та інших
наслідків, слугує індикатором дієвості антикорупційної діяльності в державі
загалом.
Видається, що задля побудови в Україні ефективної та дієвої системи
протидії корупції, законодавцю слід поширити дію Закону на будь-яку особу, яка
повідомляє про корупційну діяльність.
Цілком

логічним

вважаємо

передбачити

законом

відповідальність

посадових та службових осіб державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних
осіб публічного права, їх структурних підрозділів, яка б кореспондувала
обов’язку перших у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення
працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх
повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та
негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений
суб’єкт у сфері протидії корупції.
На жаль, поряд з відповідальністю за вчинення правопорушень, пов’язаних
з

корупцією,

законодавець

не

закріпив
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норму,

яка

б

передбачила

відповідальність

недобросовісних

викривачів.

Ситуація

недостатності

належного юридичного регулювання вказаних відносин має винятковий
характер і потребує свого негайного вирішення. Адже в умовах відсутності будьякої довіри народу до влади, вкрай напруженої політичної ситуації в державі,
будь-які повідомлення про можливо скоєні правопорушення, що можуть містити
явно спотворену інформацію, за умови наявності відповідного інформаційного
контексту, сприймаються широкою громадськістю як достовірні і навпаки. Саме
тому задля подолання явища недобросовісних викривачів, слід внести відповідні
зміни до законодавства.
2. Цілі і завдання проекту Закону
Метою даного проекту Закону є посилення гарантій захисту прав осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів). Також,
прийняття даного законопроекту дозволить передбачити відповідальність
недобросовісних викривачів.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
В проекті Закону пропонується внести до частини 1 ст. 53 зміни, які
передбачили б обов’язок осіб, що надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції (викривачів) добросовісно (відсутності корисливих мотивів, мотивів
неприязних стосунків, помсти, інших особистих мотивів) і у належній формі
повідомляти уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про порушення
іншою особою антикорупційного законодавства; до частин 4 та 5 ст. 53 зміни, які
б розширили перелік осіб, що надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривачів), не обмежуючи їх службовими чи посадовими особами; частину 7
ст. 53 доповнити абзацом другим, який передбачає відповідальність службових
та посадових осіб за порушення обов’язку у межах своїх повноважень ужити
заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері
протидії корупції; доповнити статтю 53 новою частиною 8, яка передбачає
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відповідальність недобросовісних викривачів - осіб, які повідомляю завідомо
неправдиві дані про порушення іншою особою вимог антикорупційного
законодавства.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Нормативним актом, який регулює дані правовідносини є Закон України
«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року.
5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону
Прийняття зазначеного законопроекту не призведе до додаткових витрат
Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту Закону
Прийняття проекту Закону дозволить зміцнити правові гарантії охорони та
захисту прав осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривачів), а також дозволить запобігти явищу недобросовісних викривачів.
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