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Особливості здійснення правової політики
у сфері боротьби з корупцією

Корупція як соціальне явище сьо-
годні стоїть в одному ряду з техно-
генними катастрофами, організова-
ною злочинністю, світовим терориз-
мом, злочинами проти особи, держави
і суспільства. Вона, з одного боку, несе
в собі загрозу державі, а з іншого – 
є однією з першочергових завдань
державної політики.

Це явище неодноразово досліджу-
валося вченими-юристами в різних
галузях права, але, на наш погляд,
корупцію треба дослідити саме крізь
призму правової політики, оскільки
визначення і закріплення цього явища
як правопорушення дається правом, а
виникає воно і діє саме через політич-
ний механізм. Особливе значення має
такий різновид правової політики, як
антикорупційна політика –  політична
воля керівників держави, що здійс-
нюється через правові механізми і
спрямовується на боротьбу з коруп-
цією.

Правова політика, як основна по-
літика правової держави, це, насам-
перед, науково обґрунтована цілеспря-

мована систематична діяльність дер-
жави, що провадиться, у тому числі, у
сфері боротьби з корупцією. Якщо
хоч якоїсь із перелічених вище скла-
дових не дотримано, то така політика
приречена на постійні помилки, не-
доліки, а подекуди й провали.

Доводиться констатувати, що пра-
вова політика сучасної України, як і
боротьба з корупцією, перебувають
на неприпустимо низькому рівні, про
що свідчить той факт, що за даними,
підготовленими глобальною антико-
рупційною неурядовою організацією
Transparency International, у рейтингу,
де рівень корупції оцінюється за шка-
лою від 0 до 10 балів, де 0 означає
тотальну корумпованість держави,
а 10 – фактичну відсутність корупції,
Україна отримала 2,4 бала (2009 р.–
2,2) [4].

Зрозумілим є той факт, що для
дослідження корупції та постійно
зростаючих показників цього явища
в Україні треба звернутися до мето-
дів і форм протидії цьому явищу, які
передовсім акумулюються політи-
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кою держави. У цьому контексті
особливу цікавість викликає нещо-
давно прийнятий Закон України
«Про засади запобігання і протидії
корупції» від 07.04.2011р. [6] (далі –
Закон).

Позитивним є те, що нарешті на
законодавчому рівні дається визначен-
ня поняття «корупція» (ст. 1 Закону).
Законом у ч. 1 ст. 4 визначаються
суб’єкти корупції, які, водночас, є й
суб’єктами, що протидіють останній
[6; ст. 5]. Постає питання: А чи не
можуть суб’єкти, які протидіють ко-
рупції, водночас її породжувати? Хто,
якщо виходити з норм Закону, може
протидіяти політичній еліті та основ-
ним керівникам держави, якщо вони
вчинятимуть дії, які Законом визна-
ються корупцією? На наш погляд,
визнання суб’єктами корупції та одно-
часно суб’єктами, що їй протидіють,
одних і тих же посадових осіб від
самого початку позбавляє сенсу саму
боротьбу з корупцією, а отже, й ефек-
тивність обраного правового меха-
нізму.

Виникає така ситуація, що законо-
давець намагається залишити лише
ту корупцію, яка є прийнятною і не-
обхідною для провладних структур.
З цього приводу влучно зазначила
Ірина Бекешкіна, директор Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Іль-
ка Кучеріва: «Боротьба нинішньої
української влади з корупцією схожа
більше на зміну форми корупції.
Зараз намагаються корупцію систе-
матизувати: відсікти знизу і залишити
лише «дозволену» корупцію». Така
форма корупції, яка й надалі передба-
чає «відкати» державним чиновникам,
тендери з одним учасником і т. ін., є, як
уважає Бекешкіна, ще більш небез-
печною. Адже, як пояснила експерт,
така корупція «проникає в саму тка-
нину держави» [3].

Ба більше, сьогодні чітко видно,
що на Україні сформувалися різні
види корупції, їх навіть можна класи-
фікувати.

По-перше, за сферою здійснення.
1) Приватизація державного майна.
ВУкраїні вона проводилася в основ-
ному в 90-ті роки хаотично, масштаб-
но, безконтрольно, і як показує досвід
сьогодення, повністю ґрунтувалася на
корупції. Ті ж схеми «відкатів», тенде-
ри заради одного «потенційного» учас-
ника і т. д. 2) Розподіл бюджетних
коштів. У нашій державі більше поло-
вини всіх бюджетних проектів і роз-
поділ коштів на їх виконання тим чи
тим суб’єктом супроводжується даван-
ням хабара відповідному високопоса-
довцю, який за цей проект відповідає
або ініціює його проведення. 3)Дер-
жавні замовлення й закупівлі. Цей
сегмент повністю перебуває в розпо-
рядженні  корупції верхівки. Саме вони
вирішують, хто з претендентів є най-
більш «гідним» на виконання дору-
чень держави.

По-друге, за сферою поширення
корупція в Україні може бути переді-
лена на корупцію верхівки та коруп-
цію в низах владних структур держа-
ви. Якщо говорити про корупцію вер-
хівки, то це – особи, які в державі
мають майже нічим не обмежені влад-
но-розпорядчі можливості, тому зви-
чайно всі ті правові засоби, які сього-
дні використовуються для боротьби з
таким видом корупції, є неефективни-
ми, позаяк створюються тим же най-
вищим ешелоном влади.

Не менш небезпечною є й коруп-
ція низова. Вона утворює родючий
ґрунт для процвітання та безкарності
як низової, так і корупції верхівки.
Сьогодні не менше 70% пересічних
українців говорять про те, що для
того аби вирішити звичайну побутову
проблему, треба неодмінно дати хаба-
ра клерку в тій владній інстанції, до
якої звертаєшся [1]. Поряд із цим ви-
дом корупції завжди йде бюрократич-
ний рекет – наша сьогоднішня до-
звільна система, представлена органа-
ми пожежнагляду, санепідемнагляду,
газнагляду, електромережі і т. д. Це –
всі ті інстанції, з якими кожен день 
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стикається пересічний громадянин
незалежно від роду заняття, віку,
вподобань.

Але найбільш поширеною, на
нашу думку, в Україні є політична
корупція. Вона, проникаючи безпосе-
редньо в тіло держави, спроможна за
допомоги політичних і правових ва-
желів зміцнити корупцію в нашій кра-
їні як ніколи. Саме через цей вид
корупції наші громадяни не довіря-
ють сьогодні ні владі, ні обраним кан-
дидатам від народу, ні міліції, яка
начебто нас береже.

Політична корупція – це корум-
пована форма боротьби за владу
(лобіювання інтересів олігархічних
структур, купівля-продаж голосів де-
путатів, купівля голосів виборців, доб-
ровільні пожертви для конкретної
політичної фракції і т. д.). Таким чи-
ном приймаються «необхідні» закони,
діляться бюджетні кошти, надаються
державні пільги і т. д. Влучно зазначив
М. І. Мельник: «Корупція деформує
суспільні відносини, внаслідок чого
виникає корозія влади» [2; с. 130].
Така влада перестає охороняти і захи-
щати права і свободи громадян,
оскільки сама не зацікавлена в тому.
Деякі вчені вважають, що це питання
є передчасним, але корупція, як
явище, породжене організованою
злочинністю, має свої характерні
риси.

По-перше, виникаючи в найвищих
ешелонах влади, вона стає суттєвою
загрозою як для розвитку демокра-
тичних процесів у державі, так і для
захисту прав і свобод громадян.

По-друге, є додатковим, і найсут-
тєвішим, джерелом доходів чиновни-
ків і керівників найвищого рангу, по-
декуди й тих, хто за характером служ-
би повинен виявляти, боротись і захи-
щати громадян від корупції.

По-третє, корупційні злочини сьо-
годні стають нормою повсякденного
життя, оскільки вигідні як службовій
особі, так і тій, яка до неї звертає-
ться за вирішенням того чи того

«питання» з заздалегідь визначеним
результатом.

По-четверте, корупція сьогодення
є високоінтелектуальною, її суб’єкти –
люди, які мають не одну вищу освіту 
і є спеціалістами в певних сферах
буття.

По-п’яте, це винятково латентний
вид злочину. У нерозголошенні ко-
рупційних дій зацікавленими є обидві 
сторони.

Доводиться констатувати, що така
характеристика корупції є реалією
сьогодення. Корупція починається там,
де є безконтрольне розпорядження
бюджетними коштами в «ручному
режимі», там, де чиновник підміняє
державну необхідність особистим
корисливим мотивом, де рішення дер-
жавним службовцем приймається не
відповідно до закону, тобто в правово-
му полі, а  згідно з прислів’ям «для
кожного є свій закон». У свідомості
звичайного українця слова «чинов-
ник», «державний службовець» асо-
ціюються передусім із «бюрократом»,
«хабарником», «крадієм» і ніколи з
«працівником», а тим паче «найманим
працівником».

Для того, щоб запрацювала право-
ва політика в сфері боротьби з коруп-
цією, треба визначити основні причи-
ни, які їй сприяють.

Більшість дослідників цього питан-
ня вважають, що на перше місце слід
поставити саме користолюбство чи-
новників, їх «інфікування» корупцією.
Слушно з цього приводу зауважує
В. В. Лунєєв: «Є всі підстави вважати,
що корупція відповідає інтересам пев-
ної частини правлячої еліти. Вона
слугує інтересам не платників подат-
ків, а інтересам тих, хто їх перекупив
[5; с. 14]. Друга причина полягає в
тому, що попри закріплення в законо-
давстві, практично відсутня відпові-
дальність чиновників високого рівня
за спричинені збитки населенню і су-
спільству в цілому. Третя причина
полягає у відсутності бажання і нама-
гання з боку правоохоронних струк-
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тур вести боротьбу з корупційними
проявами у вищих ешелонах влади.
Якщо така боротьба й ведеться, то
вона нагадує «полювання на відьом»
або розправу над політичними опо-
нентами.

Корупцією є будь-яке використан-
ня службового положення для досяг-
нення різноманітних вигод як для
себе, так і для своїх близьких чи зна-
йомих, а ядром корупції все ж таки
залишається хабарництво, як уважа-
ють правоохоронні органи. Але для
корупції сьогодення така модель є
дещо спрощеною, сьогодні купівля-
продаж чиновника є скорше химер-
ною. Попри закріплення в Законі чіт-
кого поняття «корупція», це явище
все ж таки маскується під низку інших
посадових правопорушень, за які не
завжди настає кримінальна відпові-
дальність.

Небезпека цього виду корупції по-
лягає ще й у тому, що вона веде до
розвитку «патологій» права. В загаль-
них рисах під «патологією» права слід
розуміти потворне відхилення від
права, що суперечить його основним
принципам і сутності, яке ретельно
закамуфльоване під право. Суттєвим
є той факт, що це саме потворне від-
хилення від права, оскільки стандарти
відхилення у праві завжди існували та
будуть існувати, наприклад, дозволені
відхилення від установлених норм у
Правилах дорожнього руху. Що ж
стосується «патології» права, то, на
нашу думку, нею є можливість, уста-
новлена в ч. 2 ст. 8 Закону України
«Про засади запобігання та протидію
корупції» брати державним службов-
цям і особам до них прирівняним
подарунки в розмірі 50 відсотків міні-
мальної заробітної плати, встановле-
ної на день прийняття дарунку. Водно-
час у ч. 1 ст. 8 згадуваного Закону

встановлюється повна заборона
приймати будь-які подарунки чи
пожертви. Виникає питання: В чому
ефективність цієї норми? Що вона
вирішує, або навпаки, що дозволяє?

Отже, ситуація, яка сьогодні скла-
лася, більше нагадує театр абсурду,
а не конкретний правовий механізм,
який застосовується у сфері боротьби
з корупцією. В цьому контексті пра-
вова політика повинна бути спрямо-
вана на розв’язання таких завдань:

1) витрутити за допомоги право-
вих механізмів, законів корумповані
схеми на узбіччя політичної та еконо-
мічної складової країни, позбавивши
корупцію її основної опори;

2) посилити правоохоронні й судо-
ві органи через проведення тотальної
люстрації та відповідної адміністра-
тивно-правової реформи, яка має
нести реальні зміни і змістовне наван-
таження;

3) політико-правова стратегія бо-
ротьби повинна привести до того, що
отримання хабара і всі з цим пов’язані
схеми стануть невигідними і небез-
печними, а відповідальність за скоєні
правопорушення – значною;

4) ввести обов’язковий інститут
спостерігачів від громадськості, які
перші зацікавлені у викорененні 
корупції, що буде контролювати дер-
жавних службовців і першим реагу-
вати на корупційні зазіхання з їхнього
боку.

За допомоги правильно обраних
механізмів правової політики у сфері
боротьби з корупцією ми, насампе-
ред, зможемо зблизити народ і владу,
відновити довіру людей до своїх
народних обранців і до представників
держави, що сьогодні є конче необхід-
ним, адже недовіра народу до влади за
останніми статистичними даними
становить більше 60% [7].
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Минькович-Слободяник О. В. Особливості здійснення правової політики у сфе-
рі боротьби з корупцією

У статті зроблено спробу дослідити вплив правової політики на боротьбу з
корупцією. Критично проаналізовано деякі законодавчі аспекти боротьби з ко-
рупцією. Подано класифікацію видів корупції. Запропоновано деякі механізми
правової політики, за допомоги яких можна покращити механізми боротьби з
корупцією.

Ключові слова: правова політика, корупція, правовий механізм, правовідносини.

Минькович-Слободяник Е. В. Особенности осуществления правовой политики
в сфере борьбы с коррупцией

В статье предпринята попытка исследовать влияние правовой политики на
процесс борьбы с коррупцией. Критически проанализированы некоторые
законодательные аспекты борьбы с коррупцией. Предлагается классификация ви-
дов коррупции и некоторых механизмов правовой политики, при помощи которых
может быть улучшен сам правовой механизм борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: правовая политика, коррупция, правовой механизм, право-
отношения.

Mynkovych-Slobodyanyk O. Features of realization of legal policy in area of struggle
against corruption

In given article is undertaken attempt to investigate influence of legal policy on
struggle against corruption. Some legislative aspects of struggle against corruption are
critically analyzed. Classification of types of corruption is presented. Some proposed
mechanisms of legal policy that can be used to improve the mechanisms to combat cor-
ruption.

Key words: legal policy, corruption, legal relations, legal mechanism.


