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АНОТАЦІЯ 

Макаренков О.Л. Правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України. Запоріжжя, 2021. 

У дисертації визначено теоретико-методологічні засади правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві. Концептуалізовано дефініції 

інституціоналізації, доброчесності, корупції, нації та інших ключових понять 

за темою роботи, а також методологію пізнання напрямів згаданих вище 

антикорупційних трансформацій й історіографію дослідження. 

Інституційність корупції демонструється регулярністю, 

довготривалістю й вбудованістю недоброчесних моделей поведінки індивідів 

на різних рівнях (макро, мезо й мікро) соціальних відносин у вже існуючі 

продуктивні формальні інституційні взаємозв’язки та повсякденні практики 

неформальної, проте доброчесної (правової) взаємодії між соціальними 

групами та в середині них.  

Відповідно інституційне явище корупції (кримінальної корупції) 

долається тільки засобами еквівалентного рівня – інститутами права, їхньою 

належною об’єктивацією на рівнях законодавства та практик його 

застосування, згідно з принципами права й чеснотами людей. 

Підкреслено, що аналітична база кореляцій правових інститутів, що 

стосуються поширення доброчесності зберігає вихідне значення положень 

про природно-правові цінності (аксіологічний зріз), детермінованість меж 

їхнього належного осмислення й відтворення в усталених соціальних 
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практиках чинниками історичного, цивілізаційного, світоглядного та іншого 

змісту.  

Формалізовані та неформалізовані антикорупційні інститути 

створюють базові структури правової свідомості людей, за допомогою яких 

вони впродовж усієї історії домагаються порядку, впевненості (гарантій), 

наступництва й сталого розвитку. Низхідна експонента рівня корупції 

зберігається у тих соціальних системах (державах, націях), де обидва види 

інститутів розвиваються синхронно й досягається баланс задоволення 

приватних та публічних інтересів. 

Встановлено зміст когнітивної основи пізнання сутнісних властивостей 

правової інституціоналізації антикорупційних перетворень органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві, а саме: духовно-культурних 

передумов, політико- та соціально-правових умов утвердження 

доброчесності в органах публічної адміністрації; антропні якості та 

публічний інтерес в антикорупційних трансформаціях виконавчої гілки 

публічної влади.  

Окреслено природно-правові компоненти вітчизняного 

антикорупційного законодавства, його правові віхи формування, номінативні 

та інші властивості правових підвалин для перетворень профільного 

законодавства із запобігання корупції в умовах становлення відкритого 

суспільства.  

Визначено, що корупційні ризики у сфері публічного адміністрування 

являють собою чинники онтологічно об’єктивного й суб’єктивного 

характеру, що за несприятливих для існування доброчесності обставин 

перетворюються на умови для корупції та заперечення спеціальних правових 

принципів.  

З’ясовано, що антикорупційні трансформації адміністративно-правової 

охорони доброчесності органів публічної адміністрації передбачають 

збереження довіри до неї й попередження супротиву її волі з боку населення, 

що досягається за рахунок профілактичної, адміністративно-юрисдикційної 

та суміжної їм діяльності із забезпечення правопорядку Національного 
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агентства з питань запобігання корупції, національної поліції, Національного 

антикорупційного бюро й прокуратури. 

Виявлено роль доброчесного законотворення у правовій 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації, а також розкрито основи його правових взаємозв’язків 

із доброчесним правозастосуванням публічної адміністрації (у т. ч. 

профільним з питань протидії корупції органу правопорядку) й судів. 

Доведено, що для доброчесної роботи публічної адміністрації необхідно 

виключити політичну корупцію у парламенті. У цьому зв’язку, визначено 

роль інститутів референдуму, виборів, мітингів, зборів, масових виступів 

громадян як основних правових інститутів впливу на доброчесність та 

актуальну для публічних інтересів змістовність рішень публічної 

адміністрації. 

Охарактеризовано глобальний вимір тенденцій подолання корупції у 

публічно-правових відносинах й досвід інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних країнах. 

Сформульовано пропозиції щодо поширення основ доброчесності під час 

правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні. Відзначено, що у 

нинішньому світі зберігається транскордонний дисбаланс доброчесності та 

корупції, що посилює глобальні кризи та ускладнює вірогідність їхнього 

вирішення. Міжнаціональне спілкування на засадах доброчесності наразі 

послаблюється корупційними відносинами, які практикують уряди низки 

держав, захищаючи публічні інтереси власних націй, а тому актуальною 

залишається розробка міжнародних норм права, що виключатимуть ці 

практики, зокрема за рахунок сили природного права. 

Вирішення проблеми доброчесності публічної адміністрації визначено 

через антропосоціовимірність права, придатність національного 

(міжнародного) законодавства першочергово забезпечити розвиток людських 

чеснот. Ця якість маркує відкритість суспільства до негайного й повного 

впровадження у практику усіх конструктивних ідей. Основною 

організаційно-правовою ознакою відкритості суспільства стає доброчесність 
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публічної адміністрації, яка забезпечує права і свобода людини у сферах 

охорони здоров’я, освіти та економічного розвитку, за умови мінімального 

витрачання ресурсів. Важливими при цьому стають наступні риси правової 

взаємодії громадян з публічною адміністрацією, а саме: 1) інформативність – 

достовірність, повнота, своєчасність обміну життєвоважливою інформацією; 

2) наявність правових механізмів своєчасного залучення до публічного 

адміністрування найбільш здібних громадян на весь строк їхньої 

ефективності; 3) неупередженість, самостійність і незалежність суддів, які 

вирішують публічно-правові справи; 4) мир і толерантність соціальних груп 

між собою; 5) об'єднання націй на основі загальнолюдських цінностей та 

спільної мети розвитку, що базується на них; 6) верховенство права, 

рівноправність нації і практичну реалізацію усіх інших загальноправових 

принципів у міжнародних відносинах. В залежності від рівня цивілізаційного 

розвитку країни ці якості правових відносин різною мірою відображені у її 

національному законодавстві. Більше того, з урахуванням важливості 

поширення стандартів доброчесного урядування на транснаціональному 

рівні, зазначені якості повинні бути відображені у міжнародно-правових 

актах. 

Встановлено, що прийнятним для використання в Україні стає досвід 

зарубіжних країн з успішної протидії корупції, а саме: 1) виконання 

рекомендацій Європейського Суду з прав людини щодо якості закону 

(чіткості, точності, передбачуваності, доступності та іншої відповідності 

принципу верховенства права), у т. ч. антикорупційного законодавства, 

вдосконалення процесу прийняття законодавчих актів; 2) фіксації на 

конституційному рівні принципів чесності й доброчесності публічної 

служби, обов’язку держави вживати ефективних заходів проти підкупу 

публічних службовців та корупції (Республіки Філіппіни); 3) інтеграції 

антикорупційних заходів до національної політики у всіх сферах суспільного 

життя; політичної волі найвищого керівництва країни та її єдності щодо 

протидії корупції; пріоритетності протидії корупції серед чиновників 

найвищих й вищих органів публічної адміністрації; високої оплати праці, 
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престижності та соціальних гарантій публічних службовців; постійного 

діалогу з економістами, правниками та іншими зацікавленими сторонами для 

спільного створення проектів законодавчих актів, що призначені унормувати 

нові правові відносини (країн ЄС, Канади, Республіки Сінгапур, США); 4) 

забезпечення незалежності та безпеки суддів спеціалізованого 

антикорупційного суду (Республіки Словаччина, Республіки Хорватія, 

Республіки Болгарія); 5) максимального дистанціювання публічних 

службовців від безпосереднього контакту з громадянами, що виключає 

потенційні можливості корупційного впливу й мінімізує відповідні ризики, за 

рахунок широкого використання інтерактивних електронних систем, 

програмного забезпечення для надання адміністративних послуг та інших 

цифрових технологій (приклади Республіки Сінгапур, Республіки Естонія, 

Скандинавські країни, Швейцарська Конфедерація, Велике Герцогство 

Люксембург та ін.). 

Серед важливих перетворень підвищення ефективності запобігання 

корупції у публічному адмініструванні виокремлено засади конфіденційності 

для відповідної адміністративно-юрисдикційної та правоохоронної 

діяльності; підзвітності, підконтрольності тільки у чітко й детально 

виписаній процесуальній формі виключно вищим посадовим особам 

(колегіальним органам), перевірки (у тому числі на поліграфі тощо) 

професійних та особистих відомостей співробітників у будь-який момент за 

наявності фактичних підстав, а також перманентного моніторингу способу 

їхнього життя; посилення організаційного складника правової та соціально-

економічної безпеки публічних службовців та їхніх родичів. Суттєвим для 

антикорупційної роботи також стає використання ресурсів громадянського 

суспільства (викривачів корупціонерів та інших громадян, громадських 

організацій та інших об’єднань громадян, журналістів тощо); інформації з 

публічно доступних джерел, у тому числі за рахунок постійного поглиблення 

та розширення міжнародної співпраці, зокрема й у сфері виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від корупційних правопорушень. 
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Ключові слова: антропний вимір права, верховенство права, 

доброчесність, закон, корупція, праворозуміння, правосвідомість, публічна 

адміністрація, публічний інтерес. 

SUMMARY 

Makarenkov О.L. Legal institutionalization of anti-corruption 

transformations the public administration bodies in an open society. Manuscript as 

qualifying scientific work. 

The thesis for the degree of Doctor of Law by the specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; financial law, information law. Zaporizhzhia 

National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is revealed the legal institutionalization of anti-corruption 

transformations the public administration bodies in an open society. 

It is determined that institutionality of corruption is demonstrated by the 

regularity, sustainability and integration of dishonest models the behavior of 

individuals at different levels (macro, meso and micro) of social relations into 

existing productive formal institutional relationships and daily practices of 

informal but integrity interaction between social groups and within them. 

Accordingly, the institutional phenomenon of corruption (criminal corruption) is 

overcome only by means of the equivalent level - the institutions of law, their 

proper objectification at the level of legislation and practice of its application, in 

accordance with the principles of law and human virtues. 

It is emphasized that the analytical base of legal institutions correlations 

concerning the integrity dissemination retains the original meaning of the 

provisions on natural-legal values (axiological slice). The boundaries of proper 

understanding and reproduction of these institutions are determined in established 
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social practices by factors of historical, civilizational, ideological and other 

relevant content. 

Formalized and informal anti-corruption institutions create the basic 

structures of people's legal consciousness, through which they throughout history 

provide legal order, confidence (guarantees), succession and sustainable 

development. The downward exponent of the corruption level persists in those 

social systems (states, nations) where both types of institutions develop 

synchronously and a balance is achieved between private and public interests. 

The solution to the problem of the public administration integrity is the 

anthroposocial dimension of law, the suitability of national (international) 

legislation primarily to ensure the development of human virtues. This quality 

marks the openness of society to the immediate and full implementation of all 

constructive ideas. The main organizational-legal feature of open society is the 

integrity of public administration, which ensures human rights and freedoms in the 

areas of health, education and economic development, subject to minimal resource 

consumption. The following features of legal interaction between citizens and 

public administration become important, namely: 1) informativeness - reliability, 

completeness, timeliness of exchange of vital information; 2) the existence of legal 

mechanisms for the timely involvement in public administration the most capable 

citizens for the entire period of their effectiveness; 3) impartiality, independence 

and autonomy of judges who decide public law cases; 4) peace and tolerance of 

social groups among themselves; 5) nation unification on the basis of universal 

values and the common goal of development based on them; 6) the rule of law, 

equality of the nation and the practical implementation of all other general legal 

principles in international relations. Depending on the level of civilizational 

development of the country, these qualities of legal relations are reflected to 

varying degrees in its national legislation. Moreover, given the importance of 

disseminating good governance standards at the transnational level, these qualities 

should be reflected in international law. 

The definitions of institutionalization, integrity, corruption, nation and other 

key concepts on the topic of work, as well as the methodology of cognition of the 
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above-mentioned anti-corruption transformations directions and the historiography 

of the thesis are conceptualized. It is established that integrity is a fundamental 

principle of human legal expression (homo juridicus), especially in public 

relations, the subject of which is in the public interest. Accordingly, this idea and 

requirement is of primary importance for the legal oder in the state and for the 

proper performance by public authorities of its functions, for which it has received 

a mandate from the people. 

The content of the cognitive basis for understanding the essential properties 

of legal institutionalization the public administration anti-corruption 

transformations in an open society, namely: spiritual and cultural preconditions, 

political and socio-legal conditions for the formation of integrity in public 

administration; anthropic qualities and public interest in anti-corruption 

transformations of the executive branch the public power. 

The natural-legal components of the domestic anti-corruption legislation, 

its legal milestones, nominative and other attributes of the legal basis for the 

transformation of the relevant legislation to prevent corruption in the conditions 

of an open society formation are determined. 

The role of decent law-making in the legal institutionalization of anti-

corruption transformations of public administration bodies is revealed. In 

addition, the author disclosed the foundations of the legal ties between such 

lawmaking and the integrity enforcement by public administration (including the 

law enforcement agency specialized in combating corruption) and the courts. 

The global dimension of tendencies to overcome corruption in public law 

relations and the experience of institutionalization the anti-corruption 

transformations of public administration bodies in foreign countries are 

characterized. Proposals for the dissemination of the foundations the integrity 

during law-making and law enforcement activities in Ukraine have been 

formulated. It is noted that in today's world there is a cross-border imbalance of 

integrity and corruption, which exacerbates global crises and complicates the 

likelihood of resolving them. International communication on the basis of 

integrity is currently weakened by corrupt practices practiced by governments of 
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a number of states, protecting the public interests of their own nations, and 

therefore the development of international law that excludes these practices, 

including through the force of nature, remains relevant. 

It has been proved that political corruption in parliament must be ruled out 

in order for the public administration to work properly. In this regard, the role of 

the institutions of referendums, elections and others was defined. 

It is determined that corruption risks in the field of public administration 

are factors of ontologically objective and subjective nature, which in unfavorable 

circumstances for the existence of integrity turn into conditions for corruption 

and denial of special legal principles. 

It was found that anti-corruption transformations of administrative legal 

protection the public administration integrity involve maintaining trust in it and 

preventing resistance to its will by the population, which is achieved through 

preventive, administrative-jurisdictional and related activities to ensure law order 

by The National Agency for the Prevention of Corruption, the National Police, 

the National Anti-Corruption Bureau and the Prosecutor's Office. 

It is established that the experience of foreign countries in successfully 

combating corruption becomes acceptable for use in Ukraine, namely: 

1) implementation of the European Court of Human Rights recommendations on 

the quality of law (clarity, accuracy, predictability, accessibility and other 

compliance with the rule of law); including anti-corruption legislation, improving 

the process of adopting legislation; 2) fixing at the constitutional level the 

principles of public service honesty and integrity, the obligation of the state to 

take effective measures against bribery of public servants and corruption 

(Republic of the Philippines); 3) integration of anti-corruption measures into 

national policy in all spheres of public life; formation the political will of the 

country's top leadership and its unity in combating corruption; priorities of anti-

corruption among officials of the public administration highest bodies; high 

wages, prestige and social guarantees of public servants; constant dialogue with 

economists, lawyers and other stakeholders for the joint creation of draft 

legislation designed to regulate new legal relations (EU, Canada, the Republic of 
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Singapore, USA); 4) ensuring the independence and security of specialized anti-

corruption court judges (the Republic of Slovakia, the Republic of Croatia, the 

Republic of Bulgaria); 5) maximum distance of public servants from direct 

contact with citizens, which eliminates the potential for corruption and minimizes 

the risks, through the widespread use of interactive electronic systems, software 

for administrative services and other digital technologies (examples of the 

Republic of Singapore, Republic of Estonia, Scandinavia countries, the Swiss 

Confederation, the Grand Duchy of Luxembourg); etc. The practical 

implementation of legal anti-corruption standards is carried out by the public 

administration according to the rules of disciplinary, administrative and criminal 

proceedings. Their norms in the above countries differ only in view of specifics 

the legal traditions and characteristics of legal systems (continental, general, 

religious and / or traditional content). 

Typically, each developed country has a criminal police department within 

the relevant Ministry of Internal Affairs, which specializes in combating 

corruption, often in the fight against organized, economic, environmental, and / 

or other types of crime. The strengthening of such infrastructure is due to the 

specialization of a separate unit of prosecutors current system. 

Among the important transformations of corruption prevention in public 

administration are the principles of confidentiality for the relevant administrative 

jurisdictional and law enforcement activities; accountability, controllability only 

in a clearly and in detail written procedural form exclusively to senior officials 

(collegial bodies), verification (including polygraph) of employees professional 

and personal information at any time in the presence of factual grounds, as well 

as permanent monitoring of their way of life; strengthening the organizational 

component of legal and socio-economic security of public servants and their 

relatives. The use of civil open society resources (exposing corrupt officials and 

other citizens, public organizations and other associations of citizens, mass 

media, etc.); information from open source intelligence, including through the 

constant deepening and expansion of international cooperation, including in the 
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field of detection, search and management of assets obtained from corruption 

offenses. 

Key words: anthropic dimension of law, rule of law, integrity, law, 

corruption, legal understanding, legal awareness, public administration, public 

interest. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток громадянського суспільства за системної 

державної підтримки дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, 

фінансові та технічні ресурси для надання соціальних та інших суспільно 

значущих послуг, сприяння процесу децентралізації державного управління і 

підвищенню його якості, а також скоротити державні видатки і запобігти 

корупційним ризикам. Ці положення Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки,  затв. Указом 

Президента України від 26.02.2016 № 68/2016, спрямовують зусилля на 

вирішення   проблемних питань забезпечення перманентної пильності 

громадян, їхніх об’єднань відносно належного виконання публічно-владних 

повноважень, задоволення публічного інтересу й недопущення корупції, 

оскільки будь-яка інакша модель регулювання правових відносин виключає 

соціальний поступ. Згідно з указом Президента України від 22.07.1998 

№ 810/98 «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної 

реформи в Україні», важливим чинником виходу із трансформаційної кризи 

українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного 

управління, відповідно до принципів відкритості та доброчесності в роботі, 

через підвищення заінтересованості кадрів у продуктивній і якісній, 

ініціативній і ефективній, сумлінній і відповідальній роботі, а також 

реформування системи оплати праці державних службовців з тим, щоб 

забезпечити конкурентоздатність державної служби на ринку праці; 

упередження корупційних дій та їх профілактику, викорінення партійної та 

конфесійної прихильності на державній службі. У цьому зв’язку безсумнівними 

є причинно-наслідкові зв’язки між працями вчених-правників 

з антикорупційної проблематики, які відображають наступництво 

гносеологічних традицій з розвитку науково достовірних знань, та 
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ефективністю політики практичного впровадження механізмів елімінації 

корупції з публічно-правових відносин. 

Отже, законодавчі механізми забезпечення перманентного відтворення 

доброчесних взаємозв’язків публічної адміністрації у сучасному світі 

обумовлюють актуальність цієї дисертації. Розуміння правових засад 

послідовної та незворотної трансформації наявних практик публічного 

урядування, суворо відповідно до принципів права та людських чеснот, 

детермінованих рівнем правових образів, ідей, цінностей, переконань, відчуття 

та волі до конструктивної дії із забезпечення публічного інтересу на рівні 

індивідуальної психології посадової особи органів публічної виконавчої влади 

сприятиме подоланню проблем корупції та забезпечення відкритості 

суспільства до прогресу, зокрема й в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проведено згідно з планами науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Запорізького національного університету, а саме: 

«Політико-правові засоби забезпечення прав людини в умовах розбудови 

відкритого суспільства у Європі» (2015-2016 рр., за підтримки програми 

Еразмус); «Міжнародні правові дослідження: загальне право» (з 2017 р., 

Республіка Австрія); «Забезпечення ефективності та результативності 

імплементації положень Закону України «Про запобігання корупції» (2017-

2019 рр., 0117U007203); «Загальноєвропейська конвергенція правових, 

економічних та культурних основ запобігання корупції» (2019-2022 рр. – 

Еразмус+, 4410), «Інституціоналізація антикорупційних перетворень 

законодавства та практика його застосування у сфері публічно-правових 

відносин України» (2020-2022 рр., 0120U102041); Основними науковими 

напрямами та найважливішими проблемами фундаментальних досліджень 

у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, 

затверджених постановою Президії НАН України 20.12.2013 № 179 

(пункт 3.4.2.5). Тема дисертації відповідає Стратегії розвитку наукових 
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досліджень НАПрН України на 2016–2020 рр., затвердженій Постановою 

загальних зборів НАПрН України 03.03.2016. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у формуванні 

концепції правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві, й розробці на цій основі 

рекомендацій з удосконалення вітчизняних антикорупційних механізмів 

організаційно-правового змісту. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– концептуалізувати ключові поняття проблеми правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві; 

– розкрити методологію пізнання напрямів антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації відкритого суспільства; 

– окреслити історіографію дослідження правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації відкритого 

суспільства у адміністративно-правовій доктрині; 

– встановити вихідні засади правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації; 

– з’ясувати політико-правові та соціально-правові умови утвердження 

доброчесності в органах публічної адміністрації; 

– визначити антропні якості та публічний інтерес перетворень 

антикорупційних норм права щодо органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві; 

– обґрунтувати природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства України в умовах динамічних змін адміністративного права 

у відкритому суспільстві; 

– виокремити правові етапи формування та інші юридико-позитивістські 

характеристики вітчизняного антикорупційного законодавства; 
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– з’ясувати номінативні якості профільного адміністративного 

законодавства України із запобігання корупції; 

– встановити основоположні підстави для інституційної спроможності 

публічної адміністрації в сфері доброчесної правотворчості; 

– виявити зміст публічно-правових інститутів впливу народу на суб’єктів 

антикорупційної правотворчості; 

– встановити правові основи усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої роботи публічної адміністрації; 

– розкрити загальноправові зв’язки функціонування публічної 

адміністрації в умовах поширення антикорупційних стандартів службового 

права як підгалузі адміністративного права; 

– окреслити сутність антикорупційних трансформацій адміністративно-

правової охорони доброчесності органів публічної адміністрації; 

– розробити правові засади судів як складової інституціоналізації 

доброчесності публічної адміністрації; 

– визначити засадничі характеристики глобального виміру тенденцій 

подолання корупції у публічно-правових відносинах; 

– охарактеризувати досвід адміністративно-правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних 

країнах та з’ясувати основні напрями його запозичення для України; 

– розкрити зміст напрямів вдосконалення основ доброчесності під час 

нормотворчої та правозастосовної діяльності в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складають суть та зміст 

правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві. 

Предметом дослідження є правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальнотеоретичні, загальнонаукові й спеціальнонаукові методи наукового 
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пізнання, системне застосування яких зумовило цілеспрямоване і комплексне 

розкриття теми дисертації. Діалектичний метод пізнання відомостей про  

правову інституціоналізацію антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві дав змогу розглянути цей 

феномен в його розвитку та взаємозв’язку з суміжними поняттями 

адміністративного права, виявити процеси утворення нових якостей, 

взаємозв’язків та ознак врегульованих з його допомогою правових відносин 

з протидії корупції, релевантних їм норм законодавства. За допомогою методів 

формальної логіки (аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, 

абстрагування та ін.) виявлено поняття, принципи та інші елементи сутнісного 

наповнення предмету дослідження, порівняно обсяги та зміст правових 

абстракцій, сформульовано висновки. Застосування історико-правового 

методу у межах історичного підходу уможливило розкриття в 

адміністративно-правовій доктрині етапів розвитку уявлень про антикорупційні 

трансформації (підрозділ 1.3). У межах системного підходу використано 

системно-структурний метод для з’ясування компонентів доброчесності 

й механізму досліджуваного предмету інституціоналізації, а також 

структурно-функціональний метод – для визначення напрямів дії зазначеного 

механізму як у теорії адміністративного права (підрозділи 4.1-4.2, 5.1-5.4.). 

Логіко-семантичний метод використано для формулювання дефініційних 

конструкцій, визначення понять, їхніх граматико-синтаксичних взаємозв’язків 

правових текстах (розділи 1, підрозділ 3.3); порівняльно-правовий – для 

визначення специфіки трансформацій, інтерпретації антикорупційних 

компонентів адміністративного права (розділи 4 і 6); метод моделювання – під 

час розроблення пропозицій з удосконалення антикорупційних норм й практик, 

як результату осмислення компонентів інституціоналізації доброчесності 

виконавчої гілки публічної влади (підрозділи 5.3 і 6.3), герменевтичний і 

формально-догматичний – для інтерпретації думок учених і текстів 

законодавчих актів (підрозділи 3.2 і 6.1); синергетичний – урахування 
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мінливості та множинності соціальної природи посадових осіб публічної 

адміністрації, їхніх правових відносин (розділи 4-6). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці 

та навчальні матеріали в галузі теорії права та держави; конституційного, 

адміністративного і кримінального  права (процесу), зокрема, таких учених, як: 

В. Б. Авер’янов, С. С. Алексєєв, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, 

М. В. Буроменський, В. О. Веклич, В. М. Гаращук, С. Д. Гусарєв, О. Ю. Дрозд, 

О. М. Джужа, О. О. Дудоров, О. В. Задорожній, Р. А. Калюжний, М. І. Козюбра, 

А. М. Колодій, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюк, 

В. В. Копейчиков, М. В. Костицький, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінний, 

О. М. Лисенко, Д. М. Лук’янець, Д. В. Лученко, С. І. Максимов, Т. О. Мацелик, 

М. І. Мельник, О. І. Миколенко, О. М. Музичук, В. Я. Настюк, 

Є. В. Невмержицький, А. З. Нурутдінова, Ю. М. Оборотов, І. В. Пелех, 

Д. В. Приймаченко, П. М. Рабінович, С. Г. Стеценко, О. І. Судоплатова, 

В. Я. Тацій, О. Д. Тихомиров, М. І. Хавронюк, С. О. Шатрава та інші.  

Фундаментальні праці в галузі осмислення адміністративно-правових 

механізмів протидії корупції належать також Ж. М. М. Агуар і Сільві, Ф. Бенешу, 

Р. Блэквелу, Т. Ваал, Д. Вейлі, Дж. Вернону, Е. Вятрі, Г. Д. Гоуден, Д. Дела Порта, 

Я. Джарві, Ф. Ейдліну, М. Кітсінґ, В. Кларку, Г. Кліну, Д. Крамеру, С. Левітскі, 

Й. Лютеру, Р. Мертону, В. Мілер, Е. Мунісоглу, Дж. Норвіч, Л. Палмеру, 

К. Ріду, В. Уоткінсу, Н. Флеттерс, Г. Хелмке, А. Шайо та іншим відомим вченим 

із зарубіжних країн. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України, міжнародні договори, рішення та висновки Конституційного Суду 

України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Європейського Союзу, а також відповідне перспективне 

законодавство України з питань, які відповідають темі дослідження. 
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Емпіричну основу дослідження становлять офіційні статистичні дані, 

результати соціологічного опитування, акти органів публічної адміністрації та 

рішення органів судової влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним правовим дослідженням, у якому, з використанням 

наукової методології, здобутків вітчизняної і зарубіжної правничої науки, 

урахуванням положень чинних національних та міжнародних нормативних 

актів, законопроектів, сформульовано концепцію адміністративно-правових 

засад інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві, когнітивної основи пізнання їхніх 

сутнісних властивостей, перетворень вітчизняного антикорупційного 

законодавства, ролі доброчесних правотворення й правозастосування, а також 

транснаціональної специфіки позитивної перспективи для зазначеної 

інституціоналізації на тлі вітчизняної правової реальності. За результатами 

дослідження, сформульовано й обґрунтовано низку положень, висновків та 

пропозицій, що відрізняються науковою новизною, мають важливе теоретичне і 

практичне значення, а саме: 

вперше: 

– визначено поняття інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій публічної адміністрації: перетворення системи доброчесних 

практик правової взаємодії (моделей поведінки) посадових осіб органів 

публічної адміністрації у вид соціальних відносин, що передбачає задоволення 

публічного інтересу (прав громадянина й суспільства, їхніх збалансованих 

інтересів) за рахунок наявних матеріальних, організаційних (службового 

становища) та інших публічних ресурсів (бюджету, фондів тощо), відповідно 

до загальнолюдських цінностей, принципів права, виражене їхньою 

повноцінною об’єктивацією на рівні законодавства. Їхня регулярність, 

усталеність й вбудованість на різних рівнях (макро, мезо й мікро) у вже існуючі 
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формальні інституційні взаємозв’язки та повсякденні практики доброчесної 

взаємодії між соціальними групами та в середині них; 

– встановлено, що вихідною засадою для правових інструментів із 

запобігання корупції у сфері організації та діяльності публічної адміністрації 

стає концепт «духовність», який являє собою найвищий прояв сутності 

посадових осіб публічної адміністрації, на кожному історичному етапі розвитку 

нації у вигляді глибоко осмислених правових знань, етико-моральної системи 

співвідношень людини з іншими суб’єктами правової реальності; 

– доведено, що проблеми корупції живляться транзитивністю 

правової та відповідних публічно-управлінських практик, у т. ч. у вигляді 

відсутності дієвого правосуддя для захисту права власності, правової 

незахищеності інвестицій, траєкторії руху правових відносин, що заснована на 

традиційних аксіологічних засадах права; 

– з’ясовано, що правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій антроповимірна. Зміст правових заборон, контролю 

доброчесності та іншого роду обмежень прав осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, орієнтований на 

культивування та стимулювання розвитку їхньої конструктивної пасіонарності 

– здатності досягати поставлені завдання, діючи в межах правових законів, 

залишаючись порядною, компетентною, відповідальною, а не формально 

налаштованим, бюрократичним, архаїчним публічним службовцем; 

– обґрунтовано, що природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства суть верховенства права – ціннісне ядро інституціоналізації, що 

передбачає доброчесність й неупередженість публічних службовців, розподіл 

повноважень між гілками державної влади, справедливість та пропорційність, 

юридичну визначеність, ясність й недвозначність закону; однаковість 

застосування, трактування закону, що виключає сваволю; передбачуваність 

втілення визначених у законі обмежень на практиці; виконання державою своїх 
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зобов’язань, за міжнародними договорами, в частині, що сприяє національному 

правопорядку; 

– окреслено, що сутність забезпечення правопорядку у сфері правової 

охорони доброчесності органів публічної адміністрації передбачає утвердження 

у практиці правових відносин вихідних ідей та цінностей права; достатній 

функціональний потенціал і набір способів та засобів ефективної реалізації 

антикорупційного закону, із залученням ззовні авторитетних і визнаних 

світової спільнотою експертів та їхніх організацій для оцінки ефективності 

здійснених перетворень відповідних структур; 

– розроблено правові засади правозастосовної діяльності публічної 

адміністрації як складової інституціоналізації її доброчесності, а саме: 

загальноправові цінності, які крім верховенства права, справедливості, 

рівноправності і законності, виражаються також у правових принципах - 

доступності, довіри, ефективності та інших європейських принципів 

адміністративного права, вихідних ідей європейського адміністративного  

права як умови утвердження верховенства права, сталості правопорядку 

і конституційної демократії у діяльності публічної адміністрації; 

– сфомульовано пропозиції щодо кодифікації антикорупційного 

законодавства й наслідування продуктивних в межах національного правового 

простору практик з протидії корупції зарубіжних країн, відповідно до 

принципів – права, вільного розвитку кожного, як необхідної умови вільного 

розвитку усіх, й інших принципів, що відображають суть загальнолюдських 

цінностей; відкритості суспільств для законодавчого й організаційно-правового 

впровадження продуктивних практик; перманентного підвищення кваліфікації 

посадовими особами публічної адміністрації до рівня homo juridicus; 

забезпечення правового балансу приватного й публічного інтересів, у т. ч. й на 

міжнародному рівні взаємовідносин між націями; 

удосконалено наукові положення: 
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– про досвід, організацію та діяльність у сфері запобігання корупції 

судів, прокуратури й профільних з питань забезпечення доброчесності у сфері 

публічно-правових відносин органів досудового розслідування корупційних 

справ, адміністративно-юрисдикційних антикорупційних органів, відповідного 

спрямування діяльності підрозділів поліції та інших складових інфраструктури 

з протидії корупції, а також відповідні зміни законодавчих норм й релевантні 

їм продуктивні практики застосування адміністративно-деліктного права у 

зарубіжних країнах; 

– про взаємозв’язки зразків доброчесної поведінки посадових осіб 

публічної адміністрації, у яких втілено природу права, і до яких практично 

прагне людина у межах своїх талантів та інших життєвих можливостей, щоб 

бути спроможною дотримуватися юридичних норм й забезпечити таку 

реалізацію усіма іншими громадянами; 

– про ефективність взаємодії суб’єктів антикорупційної 

нормотворчості з населенням через застосування класичних форм (виборів, 

референдуму, мітингів тощо) з інноваційними конституційно-правовими 

формами (краудсорсингом та його варіаціями), впливу народу на доброчесну 

роботу посадових осіб публічної адміністрації. Результативність таких 

публічно-правових інститутів вияву антикорупційної пильності громадян 

вимагає правових механізмів підвищення рівня правової культури у пересічних 

громадян, формування у них більш зважених і конкретних очікувань від 

доброчесної роботи публічної адміністрації, уявлень про відповідальність за 

розвиток країни всіх гілок влади і власної участі в ньому; 

– про доброчесні засади усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої діяльності публічної адміністрації, що передбачає її відповідність 

спеціальним правовим принципам, а саме: природно-правовій вимірності 

управління й правотворення, контролю і примусу; збалансування владою 

парламенту і судів; незалежністю внутрішніх структур одна від одної у 
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питаннях змістовного наповнення своєї діяльності, відповідно до законодавчо 

визначеної компетенції; 

– про загальноправові зв’язки функціонування публічної 

адміністрації в умовах поширення антикорупційних стандартів права, які 

засновані на проявах духовності її посадових осіб – чесності, сумлінності, 

компетентності; усвідомленні відповідальності як відносно самих себе, так і 

стосовно інших громадян, їхніх спільнот; здатності рівною мірою розподіляти 

блага для всіх, відповідно до їхнього об’єктивно можливого внеску у 

соціальний прогрес; дотримання загальнолюдських цінностей, зокрема в 

частині відтворення умов забезпечення максимально можливого розвитку 

кожного, відповідно до його талантів та об’єктивних цивілізаційних умов; 

– про транснаціональні тенденції антикорупційних трансформацій 

норм про публічне адміністрування, що являють собою усі суттєві 

перетворення механізмів утвердження людських чеснот у сфері публічно-

правових відносин правовими засобами, які впродовж конкретного часу 

домінують над будь-якими іншими змінами та підпорядковують їх; 

дістали подальшого розвитку наукові положення: 

– про концепт антропосоціовимірності права – придатність 

національного й міжнародного законодавства першочергово забезпечити 

розвиток людських чеснот; відкритість правової системи суспільства – якість 

законодавчих правил, яке уможливлює негайне й повне впровадження у 

практику усіх конструктивних ідей; формалізацію норм, чіткість однозначність 

й передбачуваність, актуальність та інші людиносоціовимірні властивості права 

відкритого суспільства; нації як свідомого відчуття спільності людей між 

собою за правовими та іншими духовно-культурними цінностями буття, якими 

вони керуються при досягненні спільних цілей; доброчесність публічної 

адміністрації – організаційно-правову ознаку, яка передбачає діяльнісний 

аспект у вигляді динаміки прояву добра та інших чеснот чиновників, наявну 

у правовій реальності, що статично унормовано нормами конституційного й 
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адміністративного права, заснованих на конкретно історичних й цивілізаційних 

умовах життя нації; стандарт доброчесності для публічної адміністрації – 

спеціально-правові принципи й засновані на них правила публічно-службової 

діяльності; 

– про зв’язки функцій зі структурою антикорупційних інститутів  

у сфері публічного адміністрування, що дозволяє визначати можливості для 

функціональної заміни діяльності інститутів, сутність емерджементності їхньої 

системи й, відповідно, оптимальне співвідношення між кількістю витрачених 

ресурсів, залучених інститутів та результатом здійснення функцій, їх 

відображенням у правовій структурі суспільства та критичним аналізом 

структурно-функціональних зв’язків; 

– наукові положення про історіографію питань правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації в адміністративно-правовій доктрині, у зв’язку з чим визначено 

недостатньо розроблені питання порушеної у дисертації проблематики за 

умови пильної уваги до неї вчених-адміністративістів з усіх розвинених країн; 

– про антикорупційну модель організації вітчизняних органів 

публічної адміністрації у нормах службового права як підгалузі 

адміністративного права, що передбачають трансформації службово-правових 

відносин (конкурсний відбір і кваліфікаційні вимоги, виборність на строк 

керівників, формування органів самоврядування, дисциплінарна 

відповідальність і контроль, залучення громадськості) та способи перевірки на 

доброчесність публічних службовців, фінансовий контроль і моніторинг 

способу життя, яка типова для усіх ухвалених з 2014 р. законів, де визначено 

правовий статус посадових осіб публічної адміністрації; 

– про концепт «корупція», зміст якого заперечує правопорядок й 

ототожнюється з правопорушенням, виявляючи, відповідно, формально-

юридичну структуру, що складається з суб’єкта; мети та інших елементів 
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суб’єктивної сторони; об’єкту; засобів та діянь як компонентів об’єктивної 

сторони. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес і можуть бути використані 

у: 

– науково-дослідній сфері –  для розробки теоретичних і практичних 

проблем з урахування знань про запобігання корупції у сферах 

адміністративно-правових та суміжних їм правових відносин, конструктивної 

дії відомостей про механізми поширення стандартів доброчесності серед 

посадових осіб публічної адміністрації (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 27.12.2020); 

– правотворчості – під час удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів щодо використання знання про культивування 

чеснот людини, її здібності до врахування позитивних змін суспільних 

відносин, їхнього відображення в актах нормотворчості з метою продуктивного 

впливу на свідомість суб’єктів правовідносин; 

– правозастосуванні – з метою підвищення ефективності діяльності 

органів публічної адміністрації у різних сферах правового життя за рахунок 

набуття нею рис доброчесної антроповимірності; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, у проведенні лекційних та практичних занять із таких навчальних 

дисциплін, як «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративно-деліктне право», «Службове право», «Загальноєвропейська 

конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження 

корупції», «Юридична деонтологія» та інших (акти впровадження Запорізького 

національного університету від 27.12.2020, Запорізького регіонального центру 

підвищення кваліфікації 19.01.2021). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на науково-практичних 
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конференціях міжнародного – ІІІ «Соціальні права та їх захист 

адміністративним судом» (м. Київ, 04.09.2020), «Запорізькі правові читання» 

(м. Запоріжжя, 2012-2020 роки), «Розвиток українського права в умовах 

глобалізації» (м. Бердянськ, 14-15.05.2020), ІІІ «Міжн. та нац. безпека: 

теоретичні і прикладні аспекти (м. Дніпро, 15.03.2019), «Правоохоронна 

функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми 

(м. Харків, 17.05.2019), ІV-ї «Актуальні проблеми державно-правового 

розвитку України в контексті інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 

18.05.2019), «Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річчя 

з дня народження Р.С. Павловського)» (м. Харків, 26.09.2019), І «Публічна 

служба і адміністративне судочинство: виклики і здобутки» (м. Київ, 5–6 лип. 

2018), 10-річчя Інституту управління та права ЗНТУ (м. Запоріжжя, 20.05.2017), 

«Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» 

(м. Чернівці, 14-15 квітня 2016), «Актуальні питання державотворення та 

правотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 05.10.16), 7-ї «Історія торгівлі, 

податків та мита» (м. Дніпропетровськ, 24–25 жовтня 2013), «Історія торгівлі, 

податків та мита» (м. Дніпропетровськ, 11-12 жовтня 2012), XVIII «Актуальные 

проблемы экономики и права» (м. Одеса, 02-06 лютого 2012), «Інформаційні 

технології, економіка і право: стан та перспективи розвитку» (м. Чернівці, 28-

31 березня 2012); всеукраїнського – «Правова освіта та правова наука в умовах 

сучасних трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 20.11.2020), 

«Реформування правової системи України в контексті розбудови правової 

системи та євроінтеграції» (м. Дніпро, 20.04.2018), V «Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань 

України» (м. Хмельницький 07.12.2012) й університетського – «Молода наука-

2015» (м. Запоріжжя, 07-09 квітня 2015)  рівнів; а також на ІІ Міжн. кругл. столі 

«Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри» з 

нагоди 120-річчя від народження проф. Г. Лаутерпахта – першого проектанта 

Загальної декларації прав людини (м. Львів, 24-26 листопада 2017), ІХ Міжн. 
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кругл. столі «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, 

проблеми, перспективи)» (м. Львів, 6-7 грудня 2013); регіональних круглих 

столах «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в 

Україні в умовах євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 10-11 квітня 2018), «Актуальні 

проблеми реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: 

(м. Запоріжжя, 1-2 груд. 2017); Всеросс. с междунар. участием науч.-практ. 

конф. (м. Пермь, 18.05.2014). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено 

у шістдесяти наукових роботах, а саме: 2 монографіях й 2 частинах монографій, 

20 статтях – у вітчизняних наукових фахових з юридичних наук виданнях, 5 

статтях – у закордонних наукових періодичних виданнях, 22 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях (круглих столах), а також 9 наукових 

роботах, які додатково висвітлюють результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

шести розділів, логічно об’єднаних у вісімнадцять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

482 сторінки, з них основного тексту – 383 сторінки. Список використаних 

джерел налічує 545 найменувань і займає 48 сторінок. Додатки розміщено на 

25 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

1. 1. Концептуалізація правової інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві  

Термін  «адміністрація» (від лат. ministrare – служити), вказує на 

служіння публічним інтересам як головне завдання в діяльності публічної 

адміністрації. Загалом поняття «публічна адміністрація» в адміністративному 

праві визначають: а) функціонально – як організацію і діяльність органів та 

установ, підпорядкованих політичній владі,  які забезпечують виконання 

закону, діють в публічних інтересах і наділені прерогативами публічної 

влади; б) організаційно – сукупність органів та інших інституцій,  

підпорядкованих політичній владі,  котрі забезпечують виконання закону та 

здійснюють публічні функції в публічних інтересах. Таке розуміння природи 

адміністративної влади й адміністративної діяльності органів державної 

влади,  місцевого самоврядування та інших публічних інституцій дає 

можливість чітко розмежовувати політику та адміністрування. Основою 

публічної влади є ідея контролю як необхідність реалізації прав і свобод 

людини і громадянина посередництвом виконання державновладних та 

муніципальновладних функцій та повноважень [364, с. 276]. Термін  

публічність юридична ознака присутності держави у суспільних відносинах,  

які врегульовані позитивним правом,  коли громадянин,  сприймаючи 

Конституцію як Основний Закон,  погоджується із передачею державі 
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окремих природних суб′єктивних прав, які можуть відчужуватися, і таким 

чином публічна влада за своєю конституційно-правовою характеристикою 

набуває ознаки правосуб′єктності від суверенітету народу [326,  с. 32]. 

Існування як права, так і держави у сучасному світі можна охарактеризувати 

як тенденцію до «олюднення». Це дістає прояв у багатьох аспектах: по-

перше, у формальному закріплені в конституціях, інших правових актах 

держав, зокрема на міжнародному рівні, обов’язку визнавати та захищати 

основоположні права людини. По-друге, у практичній діяльності державних 

органів, зокрема публічної адміністрації, яка спрямовується на забезпечення 

умов для реалізації прав людини. За допомогою права держава виконує свої 

функції [124, с. 106]. Отже, функціональне навантаження і природа джерела 

походження влади суб’єкта публічної адміністрації виявляє, що суть його 

соціального призначення служіння нації. Суб’єкт публічної адміністрації 

охоплюється змістом державна влада, яка, у свою чергу, являє собою 

домінуючу у відкритому суспільстві політичну владу, що отримала довіру 

народу. Публічна адміністрація в Україні не відповідає стратегічному курсу 

держави до демократії та європейських стандартів належного урядування, 

оскільки залишається неефективною, схильною до корупції, внутрішньо 

суперечливою, надмірно централізованою, закритою від суспільства, 

громіздкою і відірваною від потреб простої людини, внаслідок чого стала 

гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ [301, с. 9]. 

Узгодженість у сфері звернень до публічної адміністрації проявляється як 

досконалість регулюючого законодавства – відсутність неточностей, 

протиріч між правовими нормами. Саме узгодженість законодавства є одним 

з головних засобів боротьби зі свавіллям, корупцією чиновників, які 

вирішують справи за зверненнями в адміністративному порядку. Вказаний 

критерій відображає якість законодавства про звернення в адміністративному 

порядку з точки зору забезпечення реалізації принципів верховенства права, 

законності, ефективності [140, с. 321]. 
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Боротьба із корупційними проявами є трендом у діяльності не тільки 

органів державної влади, а й щоденних промовах політиків із високої 

трибуни. Тим не менш, наявність хабарництва, «відкатів» та інших 

неофіційних форм корупційних проявів мають місце навіть, як здавалося б, 

після революційних подій [81, с. 145]. Серед напрямів реалізації пріоритетих 

національних інтересів України згадується захист особи, суспільства та 

держави від правопорушень, зокрема корупційних, у т. ч. через утверджувати 

принципу нульової толерантності до корупції, забезпечення ефективної 

діяльності органів, які запобігають корупції та протидіють корупційним 

правопорушенням. Непослідовність та незавершеність реформ і корупція 

перешкоджають виведенню української економіки з депресивного стану, 

унеможливлюють її стале і динамічне зростання, підвищують уразливість до 

загроз, підживлюють кримінальне середовище [355; 61]. 

Природне право складне й неоднозначне явище, що охоплює усі 

структури суспільних відносин. Як відображення людських чеснот у нормах 

законодавчих та правозастосовних актів, воно онтологічно передбачає акцент 

на двох концептуальних проблемах: одна з них виникає при сприйнятті 

людиною світу з його безліччю фактів, інша – під час інтепретації цих фактів 

за важливістю та розрахунку оптимального вибору. Роль правових інститутів 

у вирішенні цих проблем концептуально вичерпується ефективним 

узгодженням інтересів різних соціальних груп з мінімальним витратами часу, 

на конкурентній та аксіологічній підставах конкретно-історичних форм буття 

соціальних спільнот (націй, етносів та ін.) [248, с. 9].  

Правові та інші соціальні інститути являють собою набір правил, 

процедур верифікації відповідностей, моральної (етичної) взаємодії 

індивідуумів у задоволення власних та спільних інтересів. Сфера права, за 

критерієм форми вираження правил, представлена формалізованими 

(зрозумілими, передбачуваними за змістом й такими, що викликають довіру; 

наприклад, конституцією, законом, указом, ордонансом тощо) і 

неформалізованими (свідомість, ментальність, психологічні деформації і/або 
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тенденційні складові правосвідомості; наприклад, відображені договорами, 

унормованими етичними кодексами та ін.) інститутами, реалізація яких на 

практиці забезпечена релевантними природі права переконаннями людини та 

іншими складовими її правосвідомості, а також можливістю застосування 

примусу з боку публічної влади. Така спонукальна структура правопорядку 

передбачає в основі волю людини, організацій (юридичних осіб) та держави. 

У часовому (історико-правовому) вимірі динаміка соціальних трансформацій 

невизначена множина можливостей. Вони гальмуються або 

пришвидшуються в залежності від своєчасності розуміння нових смислів та 

системності відображення змін базових структур правопорядку. Смислом 

пізнавальної діяльності стає пошук й досягнення істини. Від 

смислопокладання залежить як продуктивність наукової діяльності, так й 

доцільність та виправданість життя людини. Проблема смислу постає 

співвідношенням розуміння і пізнання. Смисл як аргумент орієнтує наукову 

та соціальну життєдіяльність індивідів, а смислопокладання забезпечує 

обґрунтованість і доказовість знання [169, с. 390], у т. ч. юридичної науки. 

Правила постійно відхиляються від моделей поведінки людей. Суперечності 

маркують вектор реформи, однозначно (або з великою вірогідністю) 

демонструючи виникнення нових інститутів, як наслідку непрорахованих 

біфуркацій (флуктацій) [176] соціальних відносин, на тлі яких суб’єкт 

задовольняє свій інтерес (реалізує суб’єктивне право), не маючи такої 

можливості в умовах попередньої інституційної системи. Інституційність 

антикорупційної політики серед загальних взаємозв’язків інституцій держави 

розкривається через системний підхід як методологічну сукупність прийомів, 

способів впливу людини на пізнання правової дійсності, а також спільність 

принципів здійснення такої активності. Це по суті системні парадигма й 

світогляд, які призначені для системного бачення людиною дійсності. Він 

змушує розглядати світ з системних позицій, системного світоустрою 

[362, с. 8], де кожна складова утвердження доброчесності публічно-владних 
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відносин частина більш складних правових взаємозв’язків відповідного 

змісту. 

Обрахування великих інституційних змін з можливістю їхнього 

подальшого відображення у позитивному праві (формалізацією) нині 

дозволяє потенціал цифрових технологій. Тому утвердження доброчесності 

публічної влади в контексті сучасної цивілізації залежить від їхнього 

належного використання, наприклад, збільшення частки отримуваних через 

інтерактивні автоматизовані системи публічних (адміністративних послуг), 

завчасне відображення у нормативно-правових актах позитивного вектору 

розвитку історичних змін суспільних відносин у відповідній сфері життя 

людей (транспорті, соціальному забезпеченні прав матерів, дітей, людей 

похилого віку та ін.). Інститути мінімізують деструкцію людського чинника, 

домінування приватного інтересу над публічним, власне, вони єдиний дієвий 

інструмент виключення упередженості людини (чиновника), забезпечення 

прозорості, відкритості правової взаємодії, виключення загострення 

соціальних конфліктів, стагнації та послаблення правових зв’язків між 

громадянами, між ними та державою, наприклад, у вигляді стійкої втрати 

довіри до публічної влади тощо. 

 В Україні та їй цивілізаційно подібних країнах специфікою 

соціального розвитку стала інституційність проблеми корупції, а саме: 

недоброчесність публічно-правових відносин з явища перетворилась на 

інститут, що стало наслідком цілого комплексу чинників та причин. Так, 

за індексом сприйняття корупції, у 2019 р. Україна здобула 30 балів зі 100 

можливих і посіла 126 місце у рейтингу (зі 198 країн світу) разом з 

Республікою Азербайджан, Республікою Джибуті та Республікою 

Киргизстан; у 2018 р. - 32 бали, 120 місце; 2017 р. - 30 балів і 130 (зі 180 

країн світу); 2016 р. - 29 балів і 131 (зі 176 країн) [442]. Її подолання 

передбачає наявність придатного до цього теоретичного обґрунтування 

соціально-правого устрою, у якості якого виступає концепція відкритого 

громадянського суспільства, що розкривається через систему таких ознак: 
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демократичного ладу; плюралістичних публічних дебатів, які доповнює 

свобода преси та прийняття індивідуальних і колективних рішень; відмови 

від політики терору та війни з сусідніми країнами; поваги до меншин; 

незалежності правосуддя; децентралізованої й відкритої економіки; 

мінімально корумпований державний апарат, здатний гарантувати 

внутрішню і зовнішню безпеку за умови явної підтримки більшості 

населення [187, c. 11-12]. Усі ці ознаки стають реальністю тоді, коли вони 

знаходять своє належне закріплення у законодавчих нормах.  

У відкритому суспільстві джерело життєвого пориву (свідомість і 

надсвідомість) має імпульс до розгортання енергії людей у більш високі 

форми існування, виключаючи можливості обрання тупикових напрямів 

реформування та забезпечуючи соціальний прогрес. Людина керується 

інтелектом, а не інстинктами, користуючись свободою, вільно виявляючи 

свої почуття і думки, обумовлені внутрішніми переживаннями і знаннями 

[29, с. 49-52]. Наприклад, традиції правового виховання й розвитку людських 

чеснот у Стародавній Мексиці передбачали, що вихованцям з 

п’ятнадцятирічного віку постійно давали ґрунтовні настанови на тему 

доброчесності; тих, які виділялися високою моральністю, манерами, 

хоробрістю призначали старшими над іншими; за особливу хоробрість на 

війні (взяття у полон чотирьох супротивників) давали житло або 

адміністративні публічно-владні повноваження – нагляд за правопорядком, 

право носити жезл правосуддя, арештовувати правопорушників тощо [193, 

с. 145]. 

Відкрите суспільство потребує наявності законодавчих механізмів 

вільного і максимально швидкого створення та передачі усіх корисних та 

важливих ідей (ініціатив, проектів) – відомостей які сприятимуть 

максимально швидкому розвитку людини і суспільства за умови 

мінімального витрачання ресурсів – від її авторів до органів публічної влади 

та інших суб’єктів, які своєчасно реалізують їх на практиці (чи сприятимуть 

такій реалізації). Як слушно відзначив М. Я. Азаров: «…І система управління 
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в країні має здійснюватися не лише через бюрократичні канали, а й через 

суспільні механізми» [98]. О. В. Сурілов влучно підкреслив, що важливою 

ознакою відкритого суспільства стає свобода людей у сфері використання 

інформації в усіх сферах їх життєдіяльності. На його думку, право, держава, 

їх структурні підрозділи – це відкриті системи. «Як такі, – писав він, – вони 

знаходяться у стані постійного обміну інформацією із соціальним 

середовищем, у якому вони функціонують» [361, с. 80].  

Отже, черговою ознакою права відкритого суспільства є його здатність 

забезпечувати інформативність взаємовідносин розвинених громадян. 

Зміст поняття відкритого суспільства збагачується також за рахунок 

додавання до його обсягу категорії демократії. М. Михальченко і Г. Дашутін 

визначили відкритість суспільства за критерієм незамкненості центру владної 

еліти, яка відкрита для поповнення тими громадянами, які здатні займатися 

політикою [221, с. 50]. Суспільство стає відкритим тоді, коли кожен 

громадянин може зі знанням ситуації діяти в особистих і спільних інтересах, 

а також накопичувати інформацію, визначати свої вподобання і, відповідно, 

голосувати на виборах [255, с. 60]. Гарантування прав людини і суспільства 

розгортається у вимогах законодавства до процедур ухвалення рішень 

органами публічної влади з питань розвитку народного господарства, 

контролю за ухваленням та виконанням цих рішень. Оскільки тільки 

прибутки отримані в результаті підприємницької діяльності стають єдиним 

джерелом задоволення потреб з відтворення енергії та фінансування будь-

яких проектів розвитку, то у правових нормах, що регулюють економічні 

відносини необхідно відображати такі правила, які сприятимуть максимізації 

прибутків за умови мінімального витрачання ресурсів [162, с. 5]. При цьому 

втручання держави в економічні відносини повинно бути мінімальним, але 

достатнім для утвердження децентралізованої, конкурентоспроможної, 

вільної для обміну капіталом економіки і свободи економічної конкуренції 

[62, с. 36; 179, с. 275-290; 476], тому право відкритого суспільства повинно 

забезпечувати рівні стартові можливості для підприємництва, гідний 
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(з урахуванням досягнень цивілізації людей) стандарт життя кожній 

розвиненій людині та їх спільнотам. За даними зазначеного соціологічного 

опитування, рівень економічного розвитку нашого суспільства скоріше або 

зовсім не сприяє громадянам у реалізації та захисті їх прав і свобод (79,7 %). 

Отже, право відкритого суспільства є економічно антропосоціовимірним. 

Вирішення проблем належної реалізації, охорони і захисту правових 

можливостей суб’єктів права у відкритому суспільстві покладається 

головним чином на неупереджених суддів і судову владу, самостійну й 

незалежну від виконавчої, як найбільш схильної до порушення правових 

норм, та інших гілок влади. Як вірно відзначив В. Городовенко: 

«Незалежність складає універсальний контекст функціонування судової 

влади та її носіїв» [79, с. 81].  

У нинішніх умовах посилення глобалізації актуалізує низку питань 

полікультурності сучасних суспільств, їх відкритості щодо процесів 

акультурації, наприклад, українське суспільство у духовно-культурній сфері 

помірковано закрите [322]. Л. Берталанфі підкреслив, що за критерієм 

здатності соціальної системи до обміну інформацією з іншими людськими 

спільнотами, вона визначається як відкрита чи, навпаки, – як закрита 

соціальна система [49, с. 57]. У законодавстві треба максимально 

враховувати права національних меншин та інших соціальних груп, 

одночасно надійно гарантувавши розвиток єдиної титульної нації. Це є 

особливо актуальним для України, де проживають представники понад 139 

національностей, які складають 10 млн людей. Як слушно відзначили 

Г. Удовенко та І. Заєць: у концепції державної етнонаціональної політики 

України потрібно зафіксувати, що мовою міжнаціонального спілкування є 

українська мова [333, с. 40]. Отже, право відкритого суспільства покликане 

утверджувати мир і толерантність етносів між собою, об’єднувати націю, 

у т. ч. за ознакою спільної мови.    

У нинішніх умовах зростання нераціонального використання ресурсів 

навколишнього середовища [387, с. 427], ресурси країни стають причиною 
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війни з іншими країнами. На міжнародному рівні утвердження спільноти 

відкритих суспільств передбачає створення правових механізмів виключення 

можливостей захоплення однією державою іншої держави, наприклад, 

описаних М. Хардтом і А. Негрі [401], Дж. Соросом [341] і т. п. Засадничими 

для розбудови відкритого суспільства є такі правила міжнародно-правових 

актів: 1) принцип паритетності, виходячи з приблизно однакового рівня 

відкритості (розвитку) людських цивілізацій або досягнення паритету за 

рахунок внесення до угод компенсуючих переваг тим країнам, які мають 

нижчий рівень розвитку (наприклад, за індексом людського розвитку) і 

докладають достатніх зусиль для прогресу. Виконуючи такі угоди, країни 

будуть дотримуватися балансу в обміні інформацією та іншими ресурсами, 

необхідних умови відкритості сфери ухвалення рішень зі сталого розвитку; 

2) інші загальноправові і міжнародно-правові принципи – невтручання 

у внутрішні справи нації, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань та 

ін. Якщо до початку ХІХ ст. поняття «нація» відображало етнічну і політичну 

характеристики спільноти людей [149, с. 31-37], то піднесення національних 

рухів на Європейському континенті у другій половині ХІХ ст. сприяло його 

урізноманітненню. Відмінності між націями означають, що кожна з них у 

свій спосіб сприяє загальному розвитку цивілізації [149, с. 42]. З ХІХ ст. 

представники тих суспільств, де бракувало міцних політичних чи 

економічних зв’язків (еліт, відносин тощо), а, відповідно, й територіальної 

єдності (наприклад, українського, чеського, словацького, балканського 

народів), покладали в основу поняття «нації» мовні або інші духовно-

культурні, чи історичні компоненти нації [149, с. 37]. Наприклад, саме мову 

народу В. Гумбольдт і О. Потебня визначали як найважливіший 

етнодиференціюючий і етноформуючий чинник [261, с. 4]. О. Бісмарк 

визначив націю за расовими ознаками і кровними зв’язками людей (що, 

відомо, стало однією з важливих ідеологічних передумов для розвитку 

агресивної шовіністичної й расистської риторики й політики); Ф. Ліст, 

Ф. Енгельс, К. Маркс, К. Каутський – спільністю економічного життя, тобто 
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соціально-економічних та інших культурних складових, які ґрунтуються на 

основі єдиної території [149, с. 37, 45]. Наприклад, у США (ідея – 

«плавильного котла» з англ. «the melting pot») [149, с. 48], як і у СРСР, 

відбулося об’єднання різних соціальних спільнот у єдину американську і 

радянську націю відповідно. Їх єдність досягалася швидше в економічній, 

соціальній і політичній сферах. Водночас етнічні та культурні відмінності 

між ними уніфікуються складніше, довше і меншою мірою. 

Як бачимо, не існує єдиного критерію для визначення того чи іншого 

суспільства як нації. Вважаємо, що нація – це етносоціальна спільнота, яка 

характеризується нерозривною єдністю соціально-економічних і культурних 

властивостей, однаковістю самосвідомості і соціальної структури, тобто, 

за слушними думками Х. Ортеги-і-Гассета та К. Поппера, її утворює спільне 

майбутнє [254, с. 167], вочевидь відкрите для своєчасного оновлення планів 

соціального прогресу. Таке сприйняття цього концепту цілком відповідає 

просторовому підходу дослідження проблем науки порівняльного 

правознавства (застосовується М. Захаровою, О. Тихомировим та ін.), 

оскільки орієнтоване на осмислення простору як форми соціального буття, 

без обов’язкових прив’язок до фізичного простору і його кордонів 

[376, с. 33, 36].  

Вищезазначені наукові розробки поняття «нація» (її мовних та інших 

культурних, соціально-психологічних, економічних, політичних, 

територіальних ознак) і доцільності його вживання у законодавчій 

термінології знайшли своє відображення у нормативній літературі. 

За змістом Статуту Лігі Націй, її членами були держави, домініони або 

колонії, управління в  яких здійснюється вільно, які «об’єдналися для 

розвитку співробітництва між народами …» (преамбула і ст. 1) [389], тобто 

нація ототожнена з державою та іншими подібними юридико-політичними 

утвореннями. У Статуті ООН знаходимо схожий на описаний у Статуті Лігі 

Націй підхід до визначення нації як правової і політичної спільноти, яка має 

свій уряд і державу: у ст. 1 вказано, що первинними членами ООН є держави, 
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що взяли участь у Конференції у Сан-Франциско зі створення Міжнародної 

організації чи раніше підписали Декларацію ООН від 01.01.1942 р., 

підписали і ратифікували Статут ООН; за ч. 1 ст. 2, прийом у Члени ООН 

відкритий для усіх миролюбних держав. Однак засновницький документ 

ООН ставить за мету розвиток дружніх відносин не між державами, а між 

націями на основі поваги до принципу рівноправності та самовизначення 

народів (ч. 2 ст. 1); у його преамбулі вказано, що він ухвалений народами (не 

націями) в особі свої уповноважених урядів [390].  

На рівні національного законодавства, наприклад, українського, 

концепт «нація» згадується у преамбулі та розділах І-VI, VIII Конституції 

України від 28.06.1996 р. [172], у Декларації про державний суверенітет 

України 1990 р. [92]; через осмислення складових понять «національна 

безпека» «національні інтереси» (наприклад, аб. 9, 10 ч. 1 ст. 1 Закону 

України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII 

[287]). 

Отже, концепт «нація» має загальнотеоретичне значення, воно 

міститься у низці нормативно-правових документів засадничого характеру, 

позначуваний ним суб’єкт права є учасником міжнародних відносин. Зі 

змісту цього концепту і документів, де він згадується, вбачаємо, що більшою 

мірою він використовується юристами при здійсненні досліджень у межах 

загальної філософії і теорії права, конституційного і міжнародного права, 

порівняльного правознавства і адміністративно-правової глобалістики тощо. 

Для представників цих напрямів юридичної науки концепт «нація» 

є ключовим при дослідженні правової системи країни [252, с. 262], 

національного законодавства, національної правосвідомості та правової 

культури, світового права як сукупності національних правових систем, 

національних меншин, національної безпеки, засобів правового захисту, 

права на самовизначення і національної держави [231, с. 9-10]. Україна 

визнала юрисдикцію європейських інститутів захисту прав і свобод людини; 

піддала глибокій трансформації національну систему законодавства, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/55-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/55-12
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у напрямі підвищення рівня забезпечення прав і свобод громадян 

[374, с. 280], але під час такого реформування було збережено далеко не усі 

позитивні історичні принципи і підходи вітчизняного права, які себе 

виправдали у минулому. В умовах глобалізації й регіоналізації, зміни 

інфраструктури світу закономірною також стала уніфікація національних 

правових традицій, результатом якої став розвиток міждержавного типу 

правової системи, характерного для Ради Європи, Європейського Союзу 

(за Л. Луць та ін.) [403, с. 10-11], Асоціація країн Південно-Східної Азії та ін. 

Отже, усталеним підходом у сучасній юридичній науці стало 

використання поняття «нація» при характеристиці правової системи будь-

якої країни, відповідно орієнтуючи на особливості історичного, соціального, 

етнічного, політичного, економічного й міжнародного життя, що об’єднують 

населення у єдину національну спільноту. Сутність аксіологічно-правової 

матерії нації та її екзистенційного центру – людина. Відображення 

у законодавстві усіх необхідних складових правових механізмів 

перманентного утвердження перерахованих цінностей означає реальність 

права [403, с. 9], якість чинного законодавства і законодавчої діяльності, які, 

за влучною думкою Н. Пронюк, стають засобами здійснення 

трансформаційних процесів в умовах розбудови відкритого суспільства, 

у т. ч. правової держави [288, с. 14]. Основні сфери здійснення цих процесів 

вичерпують політичні, економічні і духовно-культурні відносини, які 

являють собою об’єктивований у правових нормах набір природних потреб і 

позитивно-перспективних інтересів, а також соціальну активність, 

спрямовану на їх задоволення. 

Духовно-культурна сфера взаємодії членів відкритого суспільства 

виявляє фундаментальні зв’язки між ними на рівні інтелекту, емоцій і 

почуттів, волі і духу, тобто національного менталітету [261, с. 6, 3], де 

правовий менталітет являє собою сукупність настанов, звичок мислення, 

моральних орієнтацій, манер поведінки будь-якої спільноти, що зумовлені 

ставленням її до права, яке впорядковує суспільні відносини в інтересах усіх 
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членів цієї спільноти. Якість правової сфери національного менталітету 

виявляється у конструюванні законодавчих норм, які містять механізми 

розвитку кожного члена нації за посередництва системи дошкільної, 

шкільної, середньої спеціальної та вищої освіти; закладів культури і спорту. 

При цьому на ідеологічному рівні такого розвитку повинно відбуватися 

повсякчасне і повсюдне утвердження ідеї виключної цінності приналежності 

до нації, фактичне обґрунтування якої знаходиться у сферах політики та 

економіки [125, с. 10].  Якщо виборчі та інші акти конституційного і 

адміністративного законодавства не містять доброчесних правил і/або 

реальні суб’єкти демократії не дотримуються цих правил і моральних 

принципів [231, с. 9], то відкритість і єдність нації втрачається. 

Усі сфери правового виміру концепту «нація» повинні бути 

об’єктивовані таким чином, щоб нормативно зафіксовані правила 

реалізувалися доброчесно і послідовно, для них нехарактерними були 

суперечності між законодавчо задекларованою формою і реальним змістом 

[288, с. 6]. Нація, у житті якої такі умови відсутні, закрита, вона має серйозні 

проблеми в усвідомленні її членами цінності їхньої національної 

приналежності (до української нації чи ін.) і забезпеченні паритетних зв’язків 

з іншими націями. Вміння бути великою нацією – це здатність задовольнити 

вимоги, які він ставить перед собою, а також мистецтво вмілої їх постановки 

[231, с. 9].  

Забезпечення сталого зростання економіки і прискореного подолання 

на цій основі розриву в обсягах ВВП на одну особу між Україною та 

країнами Заходу [354] залежить від духовності громадян (їх більшості) – 

їхніх знань, вмінь, навичок, волі до максимального успіху у соціально 

корисних справах, а значить сформованої у них високої відповідальності за 

наслідки своєї діяльності тощо. Як слушно підкреслив Т. Ямашита: «Нині 

дуже багато розумних людей, але багатьом з них не вистачає духовності» 

[370]. Всебічно розвинуті громадяни, які здатні забезпечити економічне 

зростання, повинні знати і використовувати норми законодавства, що містить 
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правила структурно-інноваційної економічної моделі, інтенсивного 

технічного і технологічного оновлення виробництва. Формування цих норм 

права покладаємо на тих громадян, чия діяльність складає визначальну 

частину змісту моделі інтенсивного розвитку економіки [274, с. 196]. Якісний 

склад правового статусу людини корелює з трансформаціями у її 

життєдіяльності, зумовлюючи діапазон її можливої поведінки [422, с. 20]. 

Людина сама по собі має бажання задовольняти інстинкти-потреби всіх 

категорій, обмежені конкретно-історичними та природно-географічними 

умовами. Можливості реалізації відповідних інтересів у сучасному світі 

знайшли свою формальну об’єктивацію в інституті прав людини [299, с. 22] 

як важливої складової правового виміру її соціального статусу. 

Для юристів права людини – це спеціальне уповноваження когось на 

щось: мати, вимагати здійснення [106, с. 34], забезпечувати справедливе 

погодження (врівноважувати) між собою природні можливості соціальних 

суб’єктів і/або їх формально-юридичний вираз. У цьому зв’язку слушними 

вважаємо думки С. Добрянського, який визначив права людини як певні її 

можливості, об’єктивно зумовлені характером і досягнутим рівнем розвитку 

суспільства (котрі на сучасному етапі зазнають відчутного міжнародного 

впливу), які обґрунтовані з позиції моральних норм, домінуючих у 

відповідному суспільстві, спрямовані на забезпечення гідних умов існування 

та нормального розвитку людини, а отже, – й на утвердження її самоцінності 

як унікальної родової біосоціальної істоти [103, с. 14]; і О. Петришина, який 

підкреслив, що права людини є соціоантропологічним фундаментом права, 

тому без опори на них, воно ризикує бути не лише беззмістовним, а й не 

вкоріненим до інтересів і потреб правових суб’єктів [263, с. 9].  

Економісти розглядають природно-правову сутність людину швидше 

тільки як її економічну оболонку, де ця сутність може бути звужена до меж 

економічних прав людини та інтерпретуватися як набір компетенцій – 

базових якостей людини, котрі детермінують ефективне, у відповідності 
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з визначеними критеріями, під час виконання соціально корисної роботи на 

публічній посаді або в інших життєвих ситуаціях [21, с. 370-371, 381].  

Відповідно отримуємо, що гарантії права людини на розвиток 

обумовлені сферою її економічних можливостей – їх правовою сутністю і 

економіко-правовим змістом, а саме: виховання людини від народження 

передбачає культивування у ній можливостей, необхідних їй для отримання 

потрібного доходу за рахунок реалізації у суспільстві власних якостей, 

об’єктивно потрібних останньому; це право належить людині з народження, 

але здатність повноцінно реалізувати його залежить від рівня її 

психологічного росту, який відбувається у межах існуючих правових 

процедур і формально прив’язується до біологічного віку; для реалізації 

цього права необхідна система соціальних умов [21, с. 10] (матеріальні 

засоби різного виду, носії культури і т. д.).  

Отже, якщо метою виховання стає формування людини економічної, то 

маємо підстави для зарахування права людини на розвиток до групи 

економічних юридичних можливостей, забезпечення яких першочергове 

завдання антикорупційної політики, у т. ч. як відносно, так й правовими 

засобами посадових осіб публічної адміністрації.  

Розвиток являє собою закономірні якісні, незворотні та спрямовані 

зміни матеріальних й ідеальних об’єктів. Він буває прогресивний (висхідний) 

і регресивний (від лат. progressus – рух вперед; regressus – повернення) 

[393, с. 372, 358]. У загальносвітовому контексті сталий розвиток 

визначається не стільки економічним зростанням держав і забезпеченням 

розширеного відтворення в його традиційних вартісній і натурально-фізичній 

формах, скільки соціально-економічним прогресом людства, забезпеченням 

розширеного відтворення інтелектуальних ресурсів та інтелектуального 

потенціалу, а також зростанням якості життя і конкурентоспроможності 

членів суспільства [37, с. 29] – прояву реального утвердження ідеї, що 

людина – це найвища соціальна цінність. Вказані у цьому визначенні процеси 

можуть отримати своє практичне втілення тільки за умови коректного опису 
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змісту їх перебігу через загальнообов’язкові правила поведінки. Окрім цих 

правил, обсяг природного права людини на розвиток детермінований також 

духовним потенціалом суспільства, що, у свою чергу, обумовлюється 

економічним добробутом [427, с. 30; 189; 366]. Відповідні положення 

засновані на низці міжнародно-правових норм, наприклад: Декларації про 

право на розвиток від 04.12.1986 р. № 41/128, де зафіксовано, що право на 

розвиток є невід’ємним правом людини, в силу якого кожна людина і усі 

народи мають право брати участь у такому економічному, соціальному, 

культурному і політичному розвитку, за якого можуть бути повністю 

здійснені усі права людини та основні свободи, а також сприяти йому і 

користуватися його благами (ч. 1 ст.1) [91]; Африканській хартії прав 

людини і народів від 26.06.1981 р. – кожна  людина має право на освіту, може 

вільно брати участь у культурному житті свого суспільства. Розвиток і 

охорона моральних і традиційних цінностей, визнаних суспільством, є 

обов’язком держави (ст. 17) [17]. 

Прогресивні якісні зміни людини, тобто її розвиток, відбувається під 

час перебігу відносин освіти – трансляції знань (вмінь і навичок) від вчителя 

– батьків дитини, її вихователів, вчителів, викладачів та інших осіб, які 

беруть участь у такій трансляції, до учня. У результаті формується людський 

капітал (реалізується право на розвиток) [21, с. 372].  

За слушною думкою Б. Кістяківського, право складається з норм, які 

постійно і регулярно реалізуються у житті, і тому ця реалізація складає 

основну ознаку права [189, с. 182]. Утім постійною теоретико-правовою 

проблемою належної реалізації права людини на розвиток, тобто отримання і 

накопичення власного фізіологічного й психологічного капіталу, стає 

відсутність і/або недостатня (часто низька) ефективність формально чинних 

правових норм, які покликані забезпечити максимально справедливий 

розподіл існуючих ресурсів – часу, матеріальних й духовних благ. 

Наприклад, правова система і публічна влада України неспроможні 

забезпечити гідний рівень життя більше 40% власних громадян, які є бідними 



 

57 

[115; 116]. Наша держава нині виявилась нездатною гарантувати цілу низку 

взятих на себе перед громадянами зобов’язань соціального захисту населення 

[147, с. 8-9; 340], сподіваємось з часом стане абсолютно хибним для громадян 

нашої країни. За умови, що інтереси (відносини) змінюються швидше, ніж 

право [107, с. 35], ситуація у країні часто ускладнюється різним розумінням, 

тлумаченням й застосуванням однієї й тієї ж самої норми права. Тому, за 

інших рівних умов (мінімальної корупції, професійності управлінців тощо), 

державне / муніципальне управління відносинами у відкритому суспільстві 

здійснюється у напрямку розвитку кожної людини з урахуванням конкретно 

історичних потреб, які складають зміст правових цінностей і підставу 

створення і застосування законодавства.  

Отже, спираючись на наведену вище аргументацію необхідності 

посилення гарантування належної реалізації кожною людиною права на 

розвиток, обмежених її волею і здібностями, вважаємо, що створення таких 

гарантій стає визначальним напрямом для реформування правової системи 

будь-якого відкритого суспільства [165, c. 240-243] та інших цінностей 

розвиненої цивілізації. Здійснення прав і свобод людиною у відкритому 

суспільстві передбачає наявність ефективного механізму їх забезпечення, у 

якому ключове місце належить  гарантіям – умовам, засобам й методам 

фактичної реалізації, всебічної охорони та захисту людських прав і свобод. 

Тобто у соціальному середовищі, за влучною думкою О. Петришина, можна 

побачити реальні показники ефективності права [264, с. 23]. Водночас за 

умов, коли права систематично зневажаються, прагнення їх захисту у 

суспільстві стають революційною силою. В цьому зв’язку спеціальні 

(юридичні) гарантії покликані забезпечити дієвість загальносоціальних 

гарантій, через фіксування і визначення загальнообов’язкових  механізмів 

(способів – засобів, методів і прийомів) реалізації, охорони й захисту прав і 

свобод людини.  

Отже, загальнообов’язкового характеру загальносоціальні гарантії 

набувають в силу існування права. Тому тільки сукупна інституціоналізація 
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правових і загальносоціальних гарантій спроможна забезпечити 

найсприятливіші умови, за яких законодавчо закріплений статус громадянина 

одночасно став би його і фактичним соціальним станом. В Україні 

розбіжності цих статусів досить істотні, а саме: результати досліджень ООН 

виявляють, що Україна суттєво відстає за індексом людського розвитку від 

країн ЄС [467]. Водночас через дієвий механізм забезпечення прав і свобод 

кожна держава конституюється як демократична і правова [296, с. 15; 121]). 

Доброчесна публічна адміністрація, з-поміж іншого, ефективна за 

рахунок своєї відкритості та прозорості (англ. transparency). Її обов’язок 

розповсюджувати не просто цікаву інформацію, а своєчасно надавати усю 

інформацію про гострі суспільні проблеми, недоліки в діяльності органів 

публічної влади і т. п., адже громадяни мають право знати, що насправді 

відбувається в державі, та вживати адекватних заходів у межах права. Тому 

важливою гарантією відкритості є встановлення обмежень щодо інформації, 

яка відноситься до категорії секретної. Приклади ненадання жодної 

інформації, невмотивованих відмов у наданні інформації у відповідь на 

запити, довільно витлумачених тверджень про обмеження надання 

інформації поширені, особливо на місцевому рівні [277, с. 122-125]. 

Доступною можна вважати таку інформацію, яку вільно і швидко можна 

отримати через створені органами публічної влади та приватними особами 

комунікації (пасивний спосіб) або шляхом інформаційних запитів (активний 

спосіб) [59]. 

Гарантування права на інформацію передбачає також високу якість 

роботи засобів масової інформації (далі – ЗМІ) як на національному, так і на 

місцевому рівнях, а саме: подання достовірної інформації з необхідними 

посиланнями на джерела; інформація повинна бути збалансованою, тобто 

відображати альтернативні і критичні точки зору; інформування про усі 

суспільно значущі діяння (дію і бездіяльність) та події. Власники ЗМІ 

зобов’язані оприлюднювати зміст власної редакційної політики. 

У відкритому суспільстві недопустимою є практика розсилки органами 
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публічної влади неофіційних вказівок щодо того, висвітлювати чи не 

висвітлювати ті чи інші події, та у якій тональності поширювати інформацію 

[277, с. 139-144]. Про високий ступінь значущості ЗМІ для збереження 

суспільства в стані відкритості красномовно свідчить такий приклад: у 

1999 р. посадові особи найвищих органів державної влади Латвії, у зв’язку з 

невдоволенням рішенням Конституційного Суду Латвії щодо проблеми 

протистояння між законодавчою і виконавчою гілками влади, висували 

ініціативи по ліквідації цього суду. Але на його захист виступили ЗМІ. 

У результаті з їх допомогою конфлікт було вичерпано – суд продовжив свою 

роботу, а рівновага між законодавчою і виконавчої владою була відновлена 

шляхом внесення змін до відповідних законів з врахуванням позиції 

Конституційного Суду [72, с. 7]. 

Згідно з рейтингом свободи слова Міжнародної організації «Репортери 

без кордонів» за 2011 р. Україна займає 116 місце (у 2010 р. – 131; у 2009 р. – 

90 місце), Росія – 142 (у 2010 р – 140, у 2009 р. – 153 місце), пропустивши 

вперед, наприклад, Південний Судан – 111, Конго – 90 місце. При цьому 

найбільше свобода слова захищена у Фінляндії, Австрії; найменше – у 

Північній Кореї та Еритреї [514]. За умов реально діючої демократії, органи 

влади не повинні перешкоджати журналістам бути присутніми на офіційних 

заходах та отримувати їм від органів публічної влади вичерпні відповіді на 

усі важливі для суспільства питання [526, с. 111], на підставі врахування 

практики Європейського суду з прав людини у справах про порушення права 

на інформації [121, с. 312-353]. Найкращими прикладами правових інститутів 

врегулювання обігу інформації, спрямованих на утвердження моделі 

інформаційного суспільства, слугує досвід країн Північної Європи (Данія, 

Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція), які створили найсучаснішу 

інфраструктуру інформаційних технологій – важливої складової відкритого 

суспільства [89, с. 48-49]. 

Інституціональна антикорупційна політки передбачає достатній рівень 

правової поінформованості населення. З цією метою пропонуємо 
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законодавчо деталізувати (і/або створити) механізми спонукання до 

фактичного виконання органами Міністерства юстиції України завдань: 1) з 

надання належної правової допомоги громадянам через залучення юристів 

(нині робота в цьому напрямі частково вже виконана, наприклад, здійснено 

відбір адвокатів у центри вторинної правової допомоги); 2) поширення 

правових знань серед громадян (за місцем їх роботи, навчання тощо); 

3) створення при публічних бібліотеках, освітніх закладах та органах влади 

обладнаних пунктів доступу до правової інформації. Використання останньої 

передбачає наявність у людини мінімально необхідного рівня правової 

культури. Будь-які нові отримувані нею відомості повинні органічно 

вбудовуватись у її свідомість й усе це вимагає застосування комплексного 

підходу до виховання людини [153, с. 11], здатної зробити свідомий вибір за 

допомогою власного розуму та знань, що складає найбільш складний 

компонент соціальної та політичної свободи [441, с. 63].  

Отже, забезпечення права на кожному інституційна складова 

успішності антикорупційної політики (наприклад в Японії, США, Омані та 

ін.). Духовні цінності, формуючись унаслідок засвоєння і безперервного 

оновлення усіх потрібних знань, виступають стабілізуючим чинником 

економічного життя і необхідною умовою збереження національних 

традицій, врахування такого досвіду зарубіжних країн, який узгоджується з 

ментальністю народу, що його запозичує. Оскільки стандарти прав людини 

можуть схвалюватися одним суспільством та заперечуватися іншим народом 

[463, с. 18].  

У взаємозв’язку з вищенаведеними поняттями «доброчесність» також 

ключовий концепт сталої антикорупційної політики. Доброчесність 

визначають як спрямованість дій державного службовця на захист публічних 

інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного 

інтересу під час здійснення наданих йому повноважень (п. 5. ч. 1 ст. 4) [282]; 

необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця, яка 

визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах доброго 
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відношення до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні 

своїх обов’язків та розпорядженні державними ресурсами [128, с. 88, 116]; 

бездоганна професійна репутація та відповідність рівня життя офіційним 

доходам [228, с. 107]; за її критеріями моралі, чесності, непідкупності, а саме 

щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя 

кандидата на посаду або членів його сім’ї задекларованим доходам, 

відповідності способу життя його статусу [260, с. 199] тощо. Поряд з цим 

терміном вживається також номінація «доброчинність» у  відносинах з 

населенням,  формування негативного ставлення  до  корупції,  протидії  

чинникам,  що  її  зумовлюють; зміцнення патріотичної мотивації особистої 

участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь [171]. Її 

ототожнюють з благодійництвом. Чинити чесно, на благо означає діяльність 

як соціальне явище, що відіграє важливу роль у житті будь-якого сучасного 

суспільства. Семантика слів «добро», «благо», «творити», «чинити» має 

виражений духовний, світоглядний складник. Доброчинна діяльність як 

соціальний інститут є формою та дієвим механізмом, відповідальним за 

вибудову взаємодії між соціальними групами, членами суспільства. 

«Доброчинною» має бути й політика у суспільстві у всіх її вимірах. Вона є 

важливим компенсатором вад перерозподілу ресурсів (матеріальних чи/та 

нематеріальних), способом задоволення певних соціальних потреб через 

добровільне, безкорисливе надання допомоги, у т. ч. й посадовими особами 

органів публічної влади [243, с. 199]. За Платоном, розвиток громадської 

і державної доброчинності складає суть розсудливості та діянь за 

справедливістю; необхідність жити людині на цьому світі доброчесно та 

виконувати закони держави пояснюється наслідком відповідальності не 

тільки у вигляді покарання від імені держави, але й наслідками для людської 

душі, яка після смерті також відповідатиме за всі свої дії – як доброчинні, так 

злочинні [266, с. 1756]. Аристотель підкреслював, що доброчинність – це 

передусім відношення до своїх обов'язків, добросовісне виконання свого 

обов'язку; свідомо набута якість душі, що полягає в суб'єктивній середині та 
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визначена розумом, і притому визначена так, як би її визначила розсудлива 

людина, середина двох зол – надлишку та недостачі [328, с. 122].  

У низці загальнообов’язкових для країн Європи нормативно-правових 

документах містяться поняття доброчесність, чесність, добро, верховенство 

права, справедливість, незалежність та інші подібні, перехрещуванні та 

взаємно підпорядковуючі одне одного поняття. Переважно їм надається 

юридико-технічна форма норм-принципів, норм-дефініцій, що сутнісно 

одночасно перебувають в лонах права й моралі, як соціальних регуляторів. 

Так, НАЗК відзначає, що для українців характерна поширеність корупційних 

практик на побутовому рівні. Це усталена норма поведінки, яка не 

сприймається як порушення моральних чи правових норм. З боку населення 

відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними 

визначених правил етичної поведінки та доброчесності (п. 2.2.1) [130]. 

За вимогами європейських стандартів доброчесності, рівень терпимості 

громадян до корупції повинен бути набагато менше українського індексу 

сприйняття корупції. Низхідну тенденцію поширення недоброчесних практик 

вирішення питань у правових відносинах задають, зокрема, через детальне 

врегулювання взаємодії громадян з чиновниками органів публічної влади, 

визначення чітких критеріїв для потрапляння до цих органів добрих людей з 

високими моральними устоями, уособлень правових та інших духовних 

цінностей. Зокрема, органи публічної влади у країнах ЄС, які відповідають за 

призначення й просування по службі, а також за рекомендації щодо цього, 

повинні розробити,  опублікувати й реалізувати  об'єктивні критерії  з  метою 

забезпечення того,  щоб відбір і кар'єра суддів були засновані на заслугах, з 

урахуванням кваліфікації, чесності, здібностей і ефективності (ч. 2 п. 73) 

[291]; політична доброчесність передбачає, що усі суб’єкти повинні 

утримуватися від зловживання своїми службовими обов’язками задля 

досягнення особистої мети, а також від незаконного привласнення державних 

коштів (ст. 10) [289]; поліцейськими у їхній професійній діяльності 

застосовуються принципи верховенства права, незалежності та 
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неупередженості, принцип поваги та гідності, принцип відповідальності, 

субординації, відкритості, недискримінаційного підходу [283] та інші, 

дотримання яких виявляє на практиці чесноти правоохоронця. Як бачимо, у 

цих документах акцентовано увагу саме на проблемах подолання корупції й 

забезпечення доброчесності у публічно-правовій сфері, перш за все в 

правоохоронних та судових органах, як інституціях, з надзвичайно високим 

рівнем викликів для корупції.  

Утім, наразі відповідальними за роботу з нашою країною 

представниками ЄС відзначається незадовільне виконання Україною 

міжнародних зобов’язань щодо запровадження антикорупційних стандартів: 

з 25 рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих за 

результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 рекомендацій 

виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання 

прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, 

виконано лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій Плану дій 

з лібералізації візового режиму з ЄС імплементована лише невелика частина, 

що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації GRECO та ЄС 

щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ 

прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо 

запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців 

залишилися невиконаними [223, с. 63; 447]. 

Отже, до структур глобальної системи поширення стандартів 

доброчесності через імплементацію антикорупційних норм в сфері публічно-

правових відносин країни ЄС та Україна також єдині внаслідок ратифікації 

низки відповідного профілю міждержавних угод чи приєднання до них. 

Серед таких згадуємо Конвенцію ООН проти корупції, підписана від імені 

України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та 

ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V; Кримінальну 

конвенцію про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в 

м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-
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V; Цивільну конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені 

України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України 

від 16.03.05 № 2476-ІV; а також Керівні принципи для ефективного 

виконання Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку 

(1989 р), Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (1996 р.), 

Декларація ООН «Про боротьбу з корупцією та хабарництвом в міжнародних 

комерційних операціях» (1996 р.), Двадцять принципів боротьби з корупцією 

(1997 р.), Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.), 

Єдині правила протидії корупції при фінансуванні політичних партій та 

виборчих кампаній (2003 р.). Країни ЄС керуються у межах своєї 

загальноєвропейської спільноти Комюніке Європейської комісії від 

28.05.2003 р. щодо комплексної політики ЄС з протидії корупції, Рамковим 

рішенням Ради ЄС №568 від 22.07.2003 р. «Про боротьбу з корупцією в 

приватному секторі» та низкою інших відповідних документів. 

Отже, зниження рівнів матеріальних статків та духовного розвитку 

громадян, дискредитація публічної влади, агресивність зовнішньої 

кон’юнктури, бездарність деяких чиновників у сфері роботи з погодження 

соціальних інтересів (схвалюваних прагнень до матеріального збагачення 

тощо) та способів їх досягнення (задоволення), а також низка інших 

релевантних причин зумовили перетворення корупції у вид соціальних 

відносин, що пов’язаний з недоброчесним використанням громадських 

ресурсів, у т. ч. й публічної влади (зловживання службовим становищем, 

перевищення меж службових повноважень і т. п.), для досягнення 

індивідуальних цілей. Про інституційність корупції свідчить також 

регулярність, довготривалість й вбудованість недоброчесних моделей 

поведінки індивідів на різних рівнях (макро, мезо й мікро) соціальних 

відносин у вже існуючі продуктивні формальні інституційні взаємозв’язки та 

повсякденні практики неформальної, проте доброчесної (правової) взаємодії 

між соціальними групами та в середині них. Відповідно інституційне явище 

корупції (кримінальної корупції) долається тільки засобами еквівалентного 
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рівня – інститутами права, їхньою належною об’єктивацією на рівнях 

законодавства та практик його застосування, згідно з принципами права й 

чеснотами людей [495].  

Система природа-формалізація-реальність права обов’язково вимагає 

нормального й безперервного перебігу процесів інституалізації відтворення 

людських чеснот у суспільних відносинах. Аналітична база таких кореляцій 

правових інститутів поширення доброчесності зберігає вихідне значення 

положень про природно-правові цінності (аксіологічний зріз), 

детермінованість меж їхнього належного осмислення й відтворення 

в усталених соціальних практиках чинниками історичного, цивілізаційного, 

світоглядного та іншого змісту. Відповідно аналізовані нами інститути 

(формалізовані та неформалізовані) створюють базові структури правової 

свідомості людей, за допомогою яких вони впродовж усієї історії 

домагаються порядку, впевненості (гарантій), наступництва й сталого 

розвитку. Низхідна експонента рівня корупції зберігається у тих соціальних 

системах (державах, націях), де обидва види інститутів розвиваються 

синхронно й досягається баланс задоволення приватних та публічних 

інтересів. 

Враховуючи вищезазначене, вирішення проблеми доброчесності 

публічної адміністрації вбачаємо у антропосоціовимірності права, 

придатності національного (міжнародного) законодавства першочергово 

забезпечити розвиток людських чеснот. Ця якість маркує відкритість 

суспільства до негайного й повного впровадження у практику усіх 

конструктивних ідей. Основною організаційно-правовою ознакою 

відкритості суспільства стає доброчесність публічної адміністрації, яка 

забезпечує права і свобода людини у сферах охорони здоров’я, освіти та 

економічного розвитку, за умови мінімального витрачання ресурсів. 

Важливими при цьому стають наступні риси правової взаємодії громадян з 

публічною адміністрацією, а саме: 1) інформативність – достовірність, 

повнота, своєчасність обміну життєвоважливою інформацією; 2) наявність 
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правових механізмів своєчасного залучення до публічного адміністрування 

найбільш здібних громадян на весь строк їхньої ефективності; 

3) неупередженість, самостійність і незалежність суддів, які вирішують 

публічно-правові справи; 4) мир і толерантність соціальних груп між собою; 

5) об'єднання націй на основі загальнолюдських цінностей та спільної мети 

розвитку, що базується на них; 6) верховенство права, рівноправність нації і 

практичну реалізацію усіх інших загальноправових принципів у міжнародних 

відносинах. В залежності від рівня цивілізаційного розвитку країни ці якості 

правових відносин різною мірою відображені у її національному 

законодавстві. Більше того, з урахуванням важливості поширення стандартів 

доброчесного урядування на транснаціональному рівні, зазначені якості 

повинні бути відображені у міжнародно-правових актах. 

Правові інструменти антикорупційної політики пронизують усі сфери 

повноважень публічної адміністрації, результат реалізації яких повинен 

єднати людей переважно однієї території проживання, створюючи у їх 

свідомості реальне відчуття спільності між собою за культурними, 

релігійними, історичними, політичними та економічними умовами буття, 

яким вони керуються при досягненні спільних цілей у майбутньому і 

забезпеченні собі якісного життя впродовж усього цього шляху. Відповідно 

згуртоване таким чином  суспільство, яке винайшло і застосовує такі норми, 

зокрема конституційного й адміністративного права, стає і залишається 

відкритим. Стислий огляд норм права відкритого суспільства у контексті 

порушеної проблеми виявив, що головним для нації є забезпечення прав її 

представників у духовно-культурній, економічній та політичній сферах 

життя, відповідно до користі їхньої соціальної діяльності, принципів 

гуманізму, соціальної справедливості та інших правових принципів. Кожний 

член такої нації усвідомлює власну єдність з нею, своєчасно отримує 

справедливі ресурси для свого розвитку, не відчуває жодних утисків своєї 

особистої свободи з боку оточуючих. Можемо стверджувати, що кожне 

відкрите суспільство – це життєздатна нація. Чіткість та одноманітність 
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в усвідомленні смислового навантаження правового змісту концепту «нація» 

для високоцивілізованої соціальної спільноти стає важливою передумовою 

утвердження правопорядку й ефективної дії права, а також визначення 

особливого і загального у напрямах успішної трансформації останнього 

в умовах розбудови відкритого суспільства. 

Право на розвиток як теоретичний концепт теорії правового статусу 

людини і більш широкого поняття «права як суб’єктивної можливості 

людини» на щось (в даному випадку бути культурною\соціалізованою 

людиною) гарантується юридичними та загальносоціальними засобами. 

Засадничими складовими гарантій права на розвиток стає: 1) об’єкт або 

фактична частина (те, що гарантується) – здоров’я (тіла і душі), потрібний 

обсяг знань, вмінь і навичок; 2) формально-юридична частина (власне освітнє 

право) – сукупність правил, які регулюють відносини з об’єктивації 

фактичних складових у кожній біологічній істоті, що фізіологічно (зовнішньо 

і внутрішньо) нагадує людину. Відповідно практична реалізація людиною 

власних культурних прав і свобод відбувається тоді, коли правники створили 

(а політики застосували) правила, що у конкретній історичній обстановці 

дозволяють сформувати якомога більшу кількість максимально розвинутих 

людей і у подальшому високоефективно використовувати їх у соціальному 

житті (політиці, праві, економіці, освіті тощо). Окрім освітнього права, 

відповідні правила міститимуться у першу чергу у сфері конституційного й 

муніципального права (для підтримання меритократії – влади найздібніших, 

найбільшою мірою розвинутих тощо), цивільного і трудового права (для 

справедливого розподілу землі, грошей та інших матеріальних благ), а також 

у лоні медичного права і права соціального забезпечення (для збереження 

фізіологічного і духовного здоров’я людини; захисту її від соціальних 

ризиків).   Якщо можливість людини розвиватися уявити як декотру цифрову 

величину, що обраховується за формулою, постійними невідомими якої 

будуть витрачені на здійснення цього права ресурси, то норми цих 
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юридичних сфер дозволяють встановити кількість, якість, способи і наслідки 

розподілу таких ресурсів.  

Рівень юридичної інституціоналізації системи гарантій права на 

інформацію населення України є незадовільним, не сприяє належному 

забезпеченню прав і свобод людини та утвердженню відкритого суспільства. 

Вдосконалення цієї системи нині супроводжується процесами глобалізації, а 

саме: швидкими змінами (у т. ч. за рахунок використання високих 

технологій) складових пріоритетів соціального прогресу, яким повинна 

відповідати інституціональна, нормативна та ідеологічна підсистеми 

правової системи загалом. Одними з основоположних елементів цієї системи 

є інститути гарантування права на інформацію, які зумовлюють розкриття 

творчого потенціалу членів відкритого суспільства, необхідного для 

своєчасного пошуку рішень попередження глобальної катастрофи людства та 

забезпечення його розвитку. 

Таким чином, правові норми, які забезпечують вільний обіг будь-якої 

соціально важливої інформації помножений на досконалі системи 

соціалізації людини у сім’ї та мережі навчально-виховних установ, на 

пропагування принципів та цінностей високоцивілізованих людських 

взаємовідносин (наприклад, чесної, соціально корисної праці) є важливою 

умовою трансформації інших норм права на засадах відкритості і  

демократичності, тобто за участю талановитих і висококультурних громадян, 

здатних своєю діяльністю за допомогою апарату публічної влади і через 

право розвивати суспільство. 

Доброчесність – це засадничий принцип вираження людини правової 

(Homo Juridicus), перш за все у суспільних відносинах, предмет яких складає 

публічний інтерес. Відповідно ця ідея й вимога, що має вихідне значення для 

правопорядку в державі, належного виконанням публічною владою своїх 

функцій, на які вона отримала мандат від народу. Як набір людських чеснот 

у дії, що її поєднує з поняттям доброчинності (благодійництва тощо), вона 

втілює у собі духовний вимір вияву людиною назовні композиції 
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моральності та права, що визначає зріз її найкращих рис найвищого ступеню 

прояву, наслідку об’єктивації її психікою природно-правового та 

соціовимірного на належному рівні, де відбувається максимальне 

задоволення узгодженого із публічним приватного інтересу (реалізація прав і 

свобод) у конкретно-історичних умовах відповідної цивілізації. Його 

фундаментальність та необхідність поширення через механізми 

кримінального й адміністративного законодавства логічно передбачає 

фіксацію поняття «доброчесність» на конституційному рівні. 

Концепт «доброчесність» в межах вияву лексичної полісемії слова 

дозволяє ототожнювати його з поняттям «доброчинність». При цьому 

актуалізується одне з його значень – динаміка чеснот чиновників, наявна 

у правовій реальності. Водночас доброчесність задекларована політично. Без 

конституційно-правового унормування, статична, відображена у формально-

визначених текстах без відображення ієрархії актів законодавства країни та 

зв’язку з конкретними обставинами людського життя й суспільних відносин 

не набуває ознак доброчинності. Діяльнісний аспект у такому разі відсутній – 

людина не чинить добро, виявляючи свої природні чесноти, або робить це без 

певності у конституційності своїх діянь. Англійською доброчесність й 

доброчинність можуть бути перекладені як virtue (дослівно також – 

«чеснота»), blessing, а їхні складові – добро – good, kindness; чесність – 

integrity; доброта – goodness; благо – benefit or blessing; благополуччя – well-

being; російською – добродетель, праведность.  

Стислий перелік європейських норм, які містять у собі ці поняття та 

їхні складові, мають для України вихідне значення, фактично стандарт (англ. 

standard – норма, зразок) поведінки на публічній службі. Відповідно за цим 

стандартом визначається зміст, доцільність, обґрунтування та правовий 

характер усіх інших правил, спеціально-правових (галузевих) принципів 

(характеристик) здійснення професійної діяльності (процедури, процеси, 

результати, способи, засоби та ін.) посадовими особами органів публічної 

влади, їхньої взаємодії між собою та із населенням тощо. Уніфікація усіх 
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правил для будь-якого нового учасника високорозвинених структур ЄС, 

країни якої є також членами ООН та Ради Європи, відбувається саме 

на підставі таких стандартів, звісно, якщо нова нація (її держава) має щире 

бажання інтегруватися до таких об’єднань націй на паритетних засадах та 

прагне успішно розвиватися. Для України у цьому немає виключення, а тому 

важливо повною мірою впроваджувати запропоновані європейською 

спільнотою кращі зразки правотворчості до вітчизняного конституційного та 

іншого галузевого законодавства й правової дійсності, обов’язково 

посилюючи при цьому життєздатні риси української нації, які сформувалися 

історично, конституційно закріплені у вигляді правових принципів та 

цінностей, а також органічно доповнюють механізм екзистенційної 

продуктивності людства. 

1.2. Методологія пізнання напрямів антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві 

Питання методології стають магістральними в усіх напрямках розвитку 

юридичної теорії, тому що компетентне використання наукової методології 

дозволяє уникнути описовості і забезпечити впорядкованість теоретичних 

знань про право. У межах цього дослідження вона уможливлює всебічне 

розуміння природи та змісту методів наукового пізнання теоретичних схем 

аналізу адміністративно-правових проблем антикорупційних трансформацій 

публічної адміністрації, їхню аксіологічну основу, міждисциплінарні зв’язки, 

транскордонні паралелограми й тенденції розвитку тощо.  

Науковий метод являє собою сукупність засобів і процедур 

теоретичного дослідження дійсності. Тільки з його допомогою стає 

можливою внутрішня організація, регулювання і впорядкування процесу 

пізнання речей, явищ і відносин. Тому він складає основу будь-якого 
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теоретичного знання. Жодна галузь науки, у т. ч. й юриспруденція, не може 

розвиватись без методологічної бази. Так, формально-догматичний метод 

(від грец. dogma - думка, вчення, рішення) являє собою спосіб мислення, що 

оперує незмінними поняттями, формулами без врахування нових даних 

практики і науки, конкретних умов місця і часу тощо. Він ігнорує принцип 

творчого розвитку і конкретності істини. В умовах континентальної і англо-

американської систем права наукова доктрина використовує зазначений 

метод для вивчення законодавства і/або правових прецедентів. Спільною 

рисою результатів, отриманих в результаті застосування формально-

догматичного методу для вивчення адміністративно-правових норм в будь-

якій системі права, стане їх недостатня антропологічна і соціологічна 

релевантність. Як справедливо відзначив К. Левеллін, що право зазвичай 

сприймається як дисципліна, предметом якої є норми поведінки, імперативи, 

неспростовні догматичні положення, тоді як соціологія права враховує 

фактичні складові послідовної, впорядкованої поведінки людей [486, с. 1355]. 

Право є багатогранним інтегрованим явищем соціальної матерії, що 

відноситься до так званих глобальних цілісностей, а тому його вивчення, 

зокрема у взаємозв’язках з феноменом доброчесності публічної адміністрації, 

повинно підійматись до метасистемного знання по шляху сходження від 

абстрактного до конкретного [375, c. 21]. У цьому зв’язку за посередництва 

історико-правового методу встановлюється історична послідовність подій 

з протидії корупції, її перетворення в розвинену структуру об'єкта 

дослідження після з'ясування їхніх логічних зв'язків і об'єднання в рамках 

окремих взаємопов'язаних фаз (етапів) історичного розвитку. Тут 

виявляється дія методологічного принципу домінування цілого над своїми 

частинами, що виражає спільність співвідношень і взаємозалежностей сторін 

розвиненого цілого, які історично встановлені і збігаються лише в рамках 

цілого, його класичної форми і змісту. Водночас ціле втрачає все випадкове, 

минуще і несуттєве. Історична інтерпретація заснована на відомостях про 
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факти прогресу, просвітленого рівноправністю та іншими правовими 

цінностями для всіх людей [433, c. 258]. 

На додаток до вищезазначеного доречно згадати слушну думку Р. 

Давида і К. Жоффре-Спінози, а саме: «Історичне походження класифікацій, 

відносний характер концепцій, соціальна і політична обумовленість 

інституцій можуть бути виявлені з повною ясністю тільки тоді, коли ми 

подивимося ні них з боку, вийдемо з рамок власної правової системи» [88, c. 

10]. Відповідно свій потенціал для пізнання антикорупційних трансформацій 

органів публічної адміністрації виявляє компаративний метод, передбачаючи 

порівняльний аналіз адміністративно-правових явищ (предметів) одного 

порядку в канві загального об'єкта дослідження і синтез на основі такого 

аналізу висновків про загальні, характерні риси об'єктів порівняння, а також 

про їхні властивості. Порівняльно-правовий підхід виявляє свою цінність 

у можливостях оцінки різних правових порядків країн, визначення на цій 

основі їхніх спільних рис та дивергенції між ними, а, у підсумку, переоцінку 

будь-якої іноземної та нашої адміністративно-правової системи або обох із 

них [451, с. 480]. 

Успішність вивчення предмету цієї роботи великою мірою залежить 

також від використання генетичного і структурно-функціонального методів 

наукового пізнання. Генетичний метод складається з прийомів, що роблять 

можливим дослідження ядра об’єкта і процесів його виникнення, 

становлення і розвитку, тобто вивчення генезису предмета (явища). 

Враховуючи можливості цього методу. Припускаємо, що він входить до 

складу діалектичного, формально-логічного, історичного і системно-

структурного підходів. В цьому зв’язку приєднуємось до думки 

Н. Мотрошилової: «Зміст змістовної діалектичної логіки накопичується в 

процесі історичного розвитку (досвіду), але експлікованим та 

об’єктивованим воно стає лише тоді, коли розгортається, вибудовується 

(обґрунтовується) у систему [227, с. 234]. Знаходження вихідного принципу, 

тобто підстави наукової теорії, що створюється (наприклад, справедливість 
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для теорії права), є фундаментальною передумовою побудови наукової 

системи. Щоразу, коли в науці вирішується аналогічна задача, думка вчених 

рухається приблизно у такому напрямі: виявлення вихідного відношення 

(«клітинки», точки відліку наукового пізнання), яке вказує на основну 

суперечливість предмету, що вивчається (наприклад, відкритість для 

правової системи відкритого суспільства); і у подальшому буде 

підпорядковувати будь-який наш аналіз предмету дослідження, завжди 

залишаючись відтворюючою підставою системи науки (теорії, концепції) 

[227, с. 255]. Функція «генетичної епістемології» допомагає звільнитися від 

знань, нашарованих на первинну ідею (елементарну форму знання), та 

з’ясувати її розвиток до рівня наукової думки. Тим не менш для правової 

епістемології знання (ідея) є розвитком структури моделі (шаблону), яка 

використовується для наукового пояснення адекватного відображення змін 

суспільних відносин у нормах права. Ці процеси називають раціональним 

обґрунтуванням та систематизацією правових норм [522, с. 64]. 

Генетичною першоосновою (клітинкою) відкритого суспільства є 

людина, яка має гарантовану можливість вільно ухвалювати особисті 

рішення на раціональній основі та нести за них персональну відповідальність 

(в першу чергу не ретроспективну [367, с. 486-494], а позитивну) з метою 

максимально ефективної реалізації та захисту (у разі порушення) своїх прав. 

Ця першооснова виникає та існує у випадку правового закріплення усіх 

елементів її структури та функціонування. Абстрактна загальність 

(універсальність) [251, с. 10] і формалізація останніх у праві можлива за 

умови його високої якості, тобто синхронізації змістів законодавства і тих 

суспільних відносин, які обумовлюють соціальний прогрес. Така якість права 

вимагає високої правової культури суб’єктів правотворчості і 

правозастосування, а також дієвої взаємодії населення і держави, в результаті 

якої публічна влада своєчасно перетворює усі позитивно-перспективні 

ініціативи (ідеї, моделі поведінки, наприклад, господарювання) на норми, 

обов’язкові для всіх. З’ясування цих зв’язків між основою відкритого 
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суспільства та його правовою системою завершується встановленням 

генетичної першооснови останньої. Використання генетичного методу 

дозволяє припустити, що первинною підвалиною права відкритого 

суспільства є ідея, яка потенційно і фактично, у разі її формального 

визначення у законодавстві, сприяє максимально швидкому розвитку соціуму 

за мінімального витрачання ресурсів.  

Правові системи сучасних цивілізованих суспільств є вже не 

закритими, а такими, що «відчиняються», оскільки вони втілюють 

правопорядок, в якому виконання обов’язку передбачає наявність свободи. 

На думку К. Поппера, підтримання такого порядку необхідно потребує 

самодостатності індивіда та його активної соціально корисної поведінки 

[274, с. 163-164]. Генетичний метод дозволяє розкрити онтологічні якості 

членів відкритого суспільства, які здатні підтримувати зазначений 

правопорядок, а саме: 1) мають рівні з усіма іншими права і достатній для 

повноцінного розвитку рівень свободи; 2) діють відповідно до принципу 

справедливості; 3) є соціально активними; 4) несуть повну відповідальність 

за власні діяння тощо. Напрями трансформації правової системи відкритого 

суспільства також вимагають розкриття генетичних зв’язків, що існують між 

усіма ідеями, які в сукупності становлять зміст феномену відкритого 

суспільства, у т. ч. правові зв’язки у відношеннях: право – відкритість 

суспільства, право – член відкритого суспільства. Наприклад, генетичний 

метод дозволяє виявити, що ланкою, яка об’єднує право і відкритість 

суспільства є концепт демократії, генезис якого, у свою чергу, пов’язаний з 

поняттям «народ». В цьому зв’язку підтримуємо думку М. Марченка про те, 

що з’ясування природи, характеру та місця різних правових теорій серед 

інших теорій, що тісно пов’язані з ними (наприклад, правової держави, 

громадянського і відкритого суспільства), вимагає аналізу духовних і 

матеріальних умов їх виникнення та розвитку саме на генетичному рівні. 

Оскільки саме на цьому рівні встановлюються передумови появи та 

закріплення взаємозв’язків державно-правових ідей і теорій [212, с. 6]. 
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Окрім виявлення ядра (засади) напрямів трансформації права 

відкритого суспільства, метод генетичної концептуалізації також дозволяє 

здійснити поділ історії такої трансформації на низку відокремлених, але 

пов’язаних між собою, і таких, що слідують один за одним в часовій 

послідовності, періодів (етапів). Підставу виокремлення цих етапів складає 

той первинний елемент (вихідна підвалина; чи їх сукупність), який домінує у 

складі цілого (тобто якісного стану правової системи) та є підставою для 

відмежування одного стану в розвитку явища (в нашому випадку права) від 

іншого [255, с. 132]. Наприклад, рівень розвитку політико-правових, етичних, 

соціологічних та інших ідей концепції відкритого суспільства як прояв 

застосування цивілізаційного підходу покладаємо в основу виокремлення 

етапів теоретичного конструювання цієї концепції, а саме: 1) античності – 

відбулося зародження ідеї відкритості суспільства як на основі вчень 

Сократа, Перикла, Антифонта та інших представників «Великого покоління» 

– прихильників цієї ідеї, так і за рахунок вчень противників останньої – 

Платона, Аристотеля та ін.; 2) епохи Відродження і Нового часу – 

обґрунтування цінності людини, її прав і свобод; 3) від часів німецької 

класичної філософії до початку ХХ ст. – розгортання ідей прав і свобод 

людини у теорії правової держави та громадянського суспільства (І. Канта, 

Г. Гегеля, Ф. Енгельса, К. Маркса та ін.); 4) 2-га чверть – початок 90-х років 

ХХ ст. – відбувається безпосередня концептуалізація основних політико-

правових та інших ідей концепції відкритого суспільства (А. Бергсон, 

К. Поппер та ін.); 5) кінець ХХ ст. і донині – переосмислення та подальше 

обґрунтування правових положень цієї концепції, здійснюваних на підставі 

врахування історичного досвіду.  

Аналізуючи історію розвитку різних народів, ми орієнтуємось на їх 

правову систему, яка пронизувала усі найважливіші суспільні відносини. 

Піднесення чи занепад будь-якої цивілізації обумовлений якісним станом 

правової системи, як концентрованого виразу культурних досягнень у сферах 

духовного (наприклад, зовнішньополітичного), і матеріального 
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(у т. ч. економічного) життя. Практично, якщо врахувати при оцінці стану 

відкритості суспільства параметри часу (темпоральні показники), то 

отримуємо – відкриті суспільства існували завжди. Інша справа, що їх 

існування було тимчасовим та й якість різною, обумовленою цивілізаційними 

досягненнями на конкретний історичний момент часу. Цивілізації врешті 

мають свої цикли – виникнення, становлення, розквіту, застою, занепаду і 

зникнення (за Л. Гумільовим, Н. Данилевським, А. Тойнбі, О. Шпенглером). 

Можна вважати, що перші три етапи характеризуються Божественним 

імпульсом («іскрою» – Г. Сковорода), який у формі права забезпечує 

розвиток суспільства – тобто відхилення критичних мас деструктивних та 

врахування конструктивних ідей (ініціатив). Тривалість розвитку суспільств 

прямо пропорційна їх відкритості. І встановлення величин цього 

співвідношення вимагає врахування якісних характеристик останньої. 

Настання етапу застою означає низький рівень відкритості і небезпеку 

закриття суспільства. В цей час правова система суспільства вже 

не забезпечує його прогрес, але ще забезпечує можливість винайдення ідей 

для продовження розвитку суспільства, тобто подолання критичної маси 

деструктивних ідей і соціальних проявів. Кожний наступний етап означає 

низьку якість права, яке знижує до нуля ймовірність відродження відкритості 

суспільства. 

 Окрім часових критеріїв, оцінка правової системи на предмет її 

здатності обумовлювати відкритість суспільства потребує також врахування 

чинників культури, у т. ч. релігії. Адже відмінності народів у ставленні до 

стандартного набору життєвих цінностей (здоров’я, визнання і кохання, сім’ї, 

грошей) різне за визначенням (наприклад, шлюб як кількість жінок з якими 

чоловік може одружитися, та їх воля на укладення шлюбу), ієрархією 

(наприклад, співвідношення засобів і мети) та у деталях взаємозв’язків 

(кількості благ тощо). Тому зазначену оцінку права доцільно здійснювати 

шляхом його співставлення у межах однієї цивілізації (від лат. civilis – 

громадянський, суспільний, державний; це синонім слова «культура» – 
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матеріальні і духовні досягнення соціуму), наприклад Західної, Східної, 

мусульманської, традиційної. А в цілому, враховуючи зміст нинішніх 

процесів інтеграції країн та універсалізації цінностей, така 

внутрішньоцивілізаційна оцінка повинна доповнюватися глобалізаційною 

оцінкою за показником ефективності розвитку – кількості витрачених 

народом ресурсів та значимістю (об’єктивною необхідністю кількості і 

якості) отриманих в результаті такого використання продуктів.   

Відповідно, за цивілізаційним підходом, який врешті має в своїй основі 

формаційний підхід, тотожними є етапи розвитку права відкритого 

суспільства і самої цивілізації, де визначальною є духовність людей. Обрання 

формаційного підходу для визначення історичних етапів розвитку права 

відкритого суспільства традиційно обумовлює виокремлення первісного, 

рабовласницького, капіталістичного і нинішнього інформаційного етапів. 

Застосування кожного з підходів окремо надає нам лише теоретичні 

фрагменти для розуміння логіки розвитку права відкритого суспільства, тому 

поєднуємо їх. Тут показовим є підхід Л. Бостан, С. Бостана та інших вчених  

(поєднується політико-правовий та інші духовні критерії), за якого 

суспільний устрій буває двох видів: 1) до виникнення громадянського 

суспільства; 2) громадянське суспільство. Продовжуючи класифікацію в 

межах цього підходу, а також поєднуючи цивілізаційний та формаційний 

підходи, отримуємо три етапи розвитку правової системи відкритого 

суспільства: 1) зародження права відкритого суспільства – для нього 

характерним є початок формування правових механізмів забезпечення прав 

людини і суспільства; 2) виникнення права відкритого суспільства та його 

розвиток у лоні громадянського суспільства – становлення та розвиток цієї 

системи; 3) відкритого суспільства – перманентне відтворення зазначеної 

системи, за якого вільний розвиток кожного є необхідною умовою вільного 

розвитку (у т. ч. відтворення) всіх, тобто соціуму. 

Отже, окреслені за допомогою генетичного методу взаємозв’язки 

права, відкритості суспільства, часу і особливостей культури різних 



 

78 

цивілізацій означають, що здійснити періодизацію трансформацій правової 

системи відкритого суспільства на концептуальному рівні можливо окремо 

для кожного типу цивілізації, наприклад, для Західного. При цьому 

порівняння правових інститутів з іншими типами цивілізацій допустимо 

тільки за аналогічними чи дуже схожими параметрами, наприклад, правовий 

статус жінки у суспільстві, в релігійній сфері, сім’ї та ін. Джерелом цих 

критеріїв оцінки права стають міжнародно-правові документи, які 

закріплюють права людини і народу (наприклад, Загальна декларація прав 

людини від 10.12.1948 р.), і досвід країни, де досягнуто максимального рівня 

забезпечення цих прав (наприклад, механізми правової системи Швеції, ФРН, 

Японії; Лівії – до початку їх руйнування іноземними державами у лютому 

2011 р.; Оману – де вони десятиліттями дозволяють прибутки від продажу 

енергоносіїв інвестувати у стратегічні галузі – освіту, охорону здоров’я, – не 

у футбол).  

У цілому ж використання генетичного методу у з’ясуванні підвалин 

напрямів зміни права відкритого суспільства є діахронічним аспектом 

системного та інших методологічних підходів, що дозволяє вивчення 

предмету, виходячи з умов і процесів його виникнення, формування і 

розвитку. Ці задачі успішно виконуються за рахунок використання також 

інших методів, зокрема структурно-функціонального. Особливу ефективність 

він набуває через його органічне поєднання з генетичним, каузальним, 

субстанціонально-системним і функціональним підходами до пізнання 

політико-правових явищ і процесів [150, с. 186]. «Аналіз категорії структури 

доцільно починати з поняття цілісності, – вказав Д. Керімов, – де цілісне 

правове утворення, як і будь-яке інше ціле, необхідно має свою зовнішню 

форму – вираз назовні цілісного правового утворення; та внутрішню форму – 

структуру, спосіб організації, певну впорядкованість частин даного цілого. 

Образно кажучи, якщо зовнішня форма являє собою зовнішній вигляд 

правової надбудови, то внутрішня форма – її каркас» [150, с. 188]. Індивід, як 

єдність матеріального, розумного і духовного, є основним активним 
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суб’єктом відкритого суспільства. Вносячи до навколишнього середовища 

соціалізуючий чинник, тобто свідому цілеспрямовану діяльність, людина не 

тільки перетворюється з біологічної на соціально-біологічну істоту, але й 

системоутворює такий вирішальний глобальний феномен як людську 

спільноту [375, с. 29], що за певних умов стає відкритою у т. ч. у політичні і 

правовій сферах. Останні знаходяться у стані постійного обміну інформацією 

з іншими сферами соціальної системи і, будучи відкритими, дозволяють 

своєчасно вносити до змісту та форми правовідносин необхідні корективи. 

Структурно-функціональний (системно-функціональний) дозволяє пізнати 

зміст цих складних взаємозв’язків [361, с. 80-81]. Будучи ядром системного 

підходу [375, с. 10], зазначений метод допомагає встановити, які зміни та в 

яких об’єктах призводять до набуття суспільством якості відкритості; 

з’ясувати місце цих процесів та об’єктів у рамках єдиного цілого, а також 

структурні та функціональні зв’язки, які існують між ними [368]. При цьому 

серед останніх найбільш суттєве значення для нас становлять ті зв’язки, що 

пронизують державно-правові явища, оскільки вони складають основу 

розвиненого відкритого суспільства.  

Структурні зв’язки – це зв’язки, що визначають будову людини і 

суспільства. Скажімо, людина має низку якостей, що необхідні для 

виникнення особистості – яка самостійно ухвалює рішення, має свободу, є 

соціально активною, творчою, раціональною, толерантною тощо. Аналогічні 

зв’язки, але більш складні, синергетичні, існують й між описаними 

індивідами, які в сукупності утворюють відкрите суспільство, а також між 

народами різних країн, сукупність яких є глобальним відкритим 

суспільством. Кожний структурний зв’язок одночасно є зв’язком 

функціональним, оскільки структура служить для забезпечення виконання 

певних функцій, існує заради цих функцій.  

Отже, структурно-функціональний метод, з однієї сторони, він 

дозволяє виявити реально існуючі структури, їх елементи і структурно-

функціональні зв’язки, а з іншої – причинно-наслідкові зв’язки, 
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їх ефективність, зокрема здатність окремих інститутів здійснювати власні 

функції [202, с. 191], взаємозв’язки внутрішньої і зовнішньої сторін правової 

системи, її організаційно-цільову динаміку [375, с. 15]. Одночасне 

використання генетичного і структурно-функціонального методів пізнання 

забезпечує високий евристичний ефект [371, с. 49]. 

Доброчесність публічних службовців категорія зі сфери правових 

цінностей. Відповідно розкриття правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

у відкритому суспільстві вимагає використання когнітивного потенціалу 

аксіології права через використання її методологічної спроможності  

наукового пізнання кореляцій права й людини як цінностей. Релевантні йому 

концепти визначаються як «екзистенційні цінності», «загальнолюдські 

цінності», «правові цінності», «культурні цінності» тощо. Вони незамінні для 

дослідження основ публічно-правових відносин за участі публічної 

адміністрації й громадян, їхньої правової культури, ролі правосуддя у 

корупційних справах, вихідних підстав для доброчесної міжнаціональної 

комунікації. 

Норми-принципи адміністративного права виявляють ключове 

значення для протидії корупції. Класичні та усі ніші типи норм 

антикорупційного законодавства, організація та діяльність кожного органу 

публічної адміністрації, здійснення правосуддя опосередковані 

верховенством права – свободи людини, справедливості, рівноправності 

тощо. Ефективність публічної адміністрації вимагає збереження довіри 

з боку населення до порядності, компетентності, відповідальності її 

представників. Такі цінності детермінують авторитет (ділову репутацію / 

goodwill) органів виконавчої влади держави, впевненість населення у вірності 

їхніх рішень/діянь. Це передбачає стійке підпорядкування вимогам 

законодавчих норм й правопорядок як відносно усталену й мінливу картину 

правового буття суспільства, яка утворюється домінуванням у ньому 

правозначущої поведінки і правових відносин, що ґрунтуються на цінностях 
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свободи, справедливості і формальної рівності та виявляє себе як правова 

захищеність, безпека й упорядкованість суспільної життєдіяльності, 

функціонування надійних гарантій реалізації прав та інтересів особи, 

ефективного функціонування інституцій громадянського суспільства і 

механізмів державної влади (А. Ф. Крижановський) [177]. Виявляються 

цінності права в організації публічно-управлінських процесів тільки в силу 

дії людських чеснот. Власне це їхній наслідок, що відкриває можливості для 

прогресу в суспільстві. 

Ціннісний вимір антикорупційної політики зумовлюється культурним 

та історичним контекстами. Культура здійснення публічної влади, 

господарської, а також іншої соціально значущої діяльності заснована на 

традиціях, уявленнях й переконаннях про навколишній світ, його 

закономірності та закони, своє місце і призначення у ньому. Відповідно 

правові та інші людські цінності у складі інституційного відтворення 

доброчесності в органах публічної адміністрації інтерсуб’єктивні 

(К. В. Горобець [77]), залежать від їхнього сприйняття та відтворення у 

правовій реальності усіма суб’єктами права – людиною, державою, 

громадянським суспільством та іншими соціальними спільнотами.   

Когнітивні можливості відносно предмету дослідження прямо 

пропорційні обраній методології наукового пізнання, що розгортається на тлі 

усталених теорій верховенства права і свободи людини, праворозуміння, 

відкритого громадянського суспільства та правової держави, а також інших 

суміжних концепцій, принципів, концептів тощо, де інтегруючими 

конститутивними ознаками вчень про ці феномени є синтез духу і матерії 

права. Наукове обґрунтування антикорупційних правил виключає будь-які 

політичні або інші неправові обґрунтування, а, особливо ті, що не 

ґрунтуються на загальнолюдських цінностях. Ненауковість, реферативність 

або редуціювання теоретичних положень згаданих у дослідженні  

нівелюється через урахування усіх суттєвих елементів, їхньої взаємодії між 

собою та із зовнішнім середовищем. Зрозуміти наявну синергію правових 
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ситуацій та реальності, максимально можливим чином прорахувати їхні 

непередбачуваність та непевність, скерувати у напряму соціального прогресу 

за посередництва зрозумілих і чітких правових норм, що елімінують із 

суспільних відносин феномен недоброчесності, уможливлює синергетичний 

методологічний підхід. Саме поняття «підхід» є загальноприйнятим у 

сучасній соціальній науці з середини 60-х років, що визначаємо як спосіб 

організації пізнавального процесу в конкретній науці, що фіксує не тільки 

інструментальну сторону пізнання, але й світоглядну, загальнотеоретичну 

[327, с. 458].  

Застосування синергетичного методу засноване на розумінні того, що 

зміст як соціальної природи людини, так і суспільних відносин не однаковий 

й мінливий. Він став основним у методологічному підході до вивчення 

проблеми дослідження (її визначення, постановки), а додатково й сукупно 

з ним було використано аксіологічний, системно-структурний та інші методи 

наукового пізнання. 

Обраний загальнонауковий методологічний підхід дозволив 

встановити, що сучасні умови розвитку передбачають максимальне 

врахування конструктивної енергії (волі, розуму і почуттів) кожного. Інакше 

прогрес не відбувається. На додаток до вільної дії, інерції та розподілу 

правової енергії людини синергія правових зв’язків зумовлена абстрактністю 

відносин між сучасними людьми, що виявляє тенденцію до зростання; 

послабленням цивілізаційної самодостатності пересічної людини 

з одночасним посиленням її залежності та підвищенням вразливості до 

різноманітних ризиків через широке використання інформаційних та інших 

інноваційних технологій. 

Суспільні відносини із забезпечення добросовісного відношення до 

своїх трудових обов’язків і прав, постають як історично суперечливі, складні, 

багаторівневі і, разом з тим, цілісний феномен, що тісно взаємопов’язаний з 

іншими соціальними відносинами у сферах загальнонаціональної політики, 

економіки, культури тощо. Власне цілісність правового регулювання 
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доброчесності забезпечується через встановлення ідеї верховенства права та 

похідних від неї принципів, на підставі яких відбувається різновекторна 

самоорганізація людей у функціонально чітко працюючу систему. Якщо за 

системного методологічного підходу явище корупції піддається традиційним 

формам логічного осмислення, у т. ч. засобами історичної логіки, 

герменевтики і формально-догматичного методу, то синергетичний 

методологічний підхід виявляє очікуваний ефект через загальне у 

приватному (лат. inductio), де обидва показники можуть бути неоднорідні, 

варіативні, а їхнє розуміння дозволяє з’ясувати сутність нової закономірності 

(загального) та її диференційованих проявів у діяннях людей. Обраним 

способом долаємо вже відомі рамки соціальних регуляторів змісту і 

процедур профілактики корупції. Раніше невідомі правила стають 

результатом синергії релевантних суспільних відносин, зміст яких корегуємо 

відповідно до конструктивної природи цієї соціальної емерджентності (от 

англ. emergent). Ця якість, зумовлюючи у цілому ефективність 

антикорупційної системи управління, відсутня у її окремих елементів. 

Критерієм вдалого застосування синергетичного методологічного підходу як 

на етапі нормопроєктування, так й на етапі реалізації норми права, у т. ч. 

шляхом правозастосування судами і публічною адміністрацією, стає дієвість 

об’єктивованого у реальних суспільних відносинах права, що обумовлює 

утвердження доброчесності і соціальне схвалення людей, поведінка яких 

втілює прогрес. Відповідно таким чином верифікується істинність норм і 

практики застосування антикорупційного законодавства, що відбувається 

через усвідомлення та прийняття цього, переконаність у слушності змісту 

таких норм та спрямування дії їхніх вимог через себе – свої всебічно 

виправдані природою права ініціативи, зобов’язання, відповідальність тощо. 

Розкриття логіки мінливих, транзитивних, тільки сформованих 

елементів антикорупційних трансформацій публічного права відбувається 

через методологічний інструментарій синергетики. Зміни антикорупційних 

норм цієї сфери права оцінюються як складнопрогнозовані і нестабільні, з 
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численною кількістю кризових процесів та станів, що складає суть 

специфічних рис досліджуваного нами об’єкта. Питання про ступінь 

застосовності в юридичній науці ідей синергетики уявляються однією з 

методологічних проблем у сучасному правопізнанні постмодерністської 

епохи, де відбувається відхід від традицій, втрата зв’язку з класичними 

школами і вже раніше накопиченого методологічного досвіду, 

компенсуванням відсутності самостійного розвитку власне гуманітарної 

методології запозиченими дослідницькими технологіями з негуманітарного 

сектора досліджень, а також нестійкістю термінологічної мови у сфері 

гуманітарних наук і часткова втрата культури користування традиційними 

поняттями й категоріями. Методологія синергетики виявляється на 

світоглядному рівні, де правосвідомість і праворозуміння спираються на 

взаємозв’язок, що будується на принципах логічного становлення, здатності 

виявляти проміжні стани об’єкта і локальної непередбачуваності 

[176, с. 30, 34]. При цьому другорядного значення набувають гносеологічні 

установки, що спрямовують мислення на пізнання класичних форм об’єктів, 

які досягли рівня, коли закономірність їхнього зародження, становлення і 

розвитку виявляється в максимальній мірі і через пізнання його зрілого стану 

[150, с. 117-118] 

Методологічна синергія дозволяє отримати якісно нове уявлення про 

доброчесні стани і процедури перебігу суспільних відносин, усталених 

у моральній основі та нестійких у надбудові перекручень правових 

регуляторів. Постійні перетворення підсистем публічного права та відносин з 

його доброчесної реалізації, обумовлені впливом чинників не тільки 

необхідного, але і випадкового характеру. У рамках синергетичного підходу 

на цьому увага акцентується. Домінантою стає перманентна динаміка 

(становлення) антикорупційного механізму правового регулювання через 

накладення внутрішніх і зовнішніх, протидіючих та взаємодіючих засад; на 

службовому призначенні цих регуляторів по відношенню до суспільства, 

цільовій установці функціонування усієї правової системи, виходячи 
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з її трансцендентних основ – забезпечення цілісності соціуму силою дії своїх 

системно побудованих нормативних установок [411, с. 169-170]. Обираючи 

серед множини випадковостей ті явища, що мають суттєве значення, 

ресурсами методу вирішуємо проблему відбору актуальних для прогресу 

суспільства моделей правовідносин у секторі профілактики корупції та 

боротьби з нею. 

Отже, добросовісність, добропорядність, доброчесність та інші подібні 

оцінки поведінки людей за своєю природою передбачають, що дії 

правозастосовників наштовхуються на низку неформалізованих, оціночних 

понять. «Чинники порядності» (чесність, правдивість, вірність, щирість, 

доброта, принциповість, чуйність, справедливість, делікатність, вихованість, 

почуття власної гідності, безкорисливість, патріотизм, скромність, духовність 

та ін.) регулярно відтворюються також в одному смисловому ряду з іменами 

порядності, доброчесності, функціонуючи, по суті, як їх синоніми [58, с. 115]. 

Онтологія сповнених цими поняттями соціальних регуляторів і моральний 

вибір учасників корупційної справи, їхні цінності, інтереси і потреби та інші 

елементи складних процесів ефективного впливу на зазначену поведінку 

відповідних антикорупційних норм (трудового, адміністративного і 

кримінального права) вдало розглядаються за допомогою понять 

порядок/хаос, подія/діяння, ентропія/ефективність, біфуркація/ламінарність в 

рамках методологічного апарату синергетичного підходу і/або пов’язаних із 

ним опозицій діалектичної та формальної логік. Синергетичні модуси 

підказують варіанти для найбільш прийнятного рішення антикорупційного 

врегулювання суспільних відносин. Нові явища матеріального світу і/або вже 

відомі блага, їхній взаємовплив дають різні підстави для дії норм права, що 

покликані гарантувати доброчесність людини. При цьому небезпека ентропії 

права виражається у всякій нестійкості, дезорганізації і нестабільності, які 

систематично виникають у процесах функціонування і внутрішньої 

самоорганізації [257] його формально вираженої частини на рівні 

законодавства і судової практики. а також у відсутності ентропійно-
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синтропійного балансу у зазначеній сфері, що характеризує напрям і міру 

незворотності протікання самовільних процесів і відсутності 

мультиплікативного росту антикорупційного публічно-правового 

регулювання, а саме: зловживання публічною владою, незаконного 

збагачення, втратою економічного потенціалу, соціальної захищеності тощо. 

Флуктаційні ефекти цих проблем руйнують правопорядок, виключаючи 

посилення зв’язності та організаційно-функціональної взаємодії складових 

елементів правової системи, синхронність циклів правотворення, 

правореалізації та право охорони/захисту, у т. ч. через адміністративні 

процедури й судові процеси; узгодження та гармонізацію параметрів 

національних умов розвитку із зовнішніми стандартами вищого класу, 

наприклад, ЄС, та інших керуючих прогресом імпульсів. Зокрема, 

інституціоналізація правової цінності суду і правосуддя в рамках української 

правової системи в світлі постійних закидів щодо неефективного 

функціонування судової системи, корумпованості суддів, відсутності дієвого 

механізму притягнення суддів до дисциплінарної та кримінальної 

відповідальності за неправосудні рішення не може розглядатися як 

ефективна і успішна [77, c. 173]. Водночас, правова цінність правосуддя є не 

просто однією з найважливіших для сучасного адміністративно-правового 

розвитку, а й ключовим інструментом забезпечення ефективності 

адміністративного права в умовах, коли законодавство виявляється занадто 

інертним і негнучким засобом правового впливу у відносинах з протидії 

корупції. Саме в правосудді знаходить своє вираження живе, дієве право, в 

ньому відбувається інтеграція права і правосвідомості, правових нормативів і 

правових емоцій, раціонального і ірраціонального мислення при винесені 

рішень у справі [34, c. 173; 47]. 

Отже, характер структури того або іншого політико-правового 

інституту визначається тими задачами та функціями, які цей інститут має 

реалізовувати (наприклад, суд повинен здійснювати правосуддя; міліція – 

охороняти громадський порядок, захищати права людини тощо). Відповідно 
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структурно-функціональний метод по суті пояснює причини і наслідки. 

Іншими словами, при встановленні зв’язків між структурою та функціями 

політико-правових інститутів відкритого суспільства завжди проявляється 

діалектичний характер цього методу. Він дозволяє визначати можливості для 

функціональної заміни діяльності інших інститутів, визначати оптимальне 

співвідношення між кількістю витрачених ресурсів та результатом 

здійснення функцій (наприклад, ресурси, які особа витрачає на захист свого 

права за посередництва системи правосуддя, – від моменту підготовки і 

звернення до суду до моменту виконання судового рішення, – повинні бути 

значно меншими, ніж отриманий результат). Структурно-функціональний 

метод пізнання напрямів реформування права відкритого суспільства у 

функціональному аспекті розкриває зв’язок права й доброчесності публічної 

адміністрації відкритого суспільства з навколишнім середовищем.  

Таким чином, за рахунок використання генетичного методу в контексті 

різних методологічних підходів (діалектичного, формально-логічного, 

історичного та системного) ми отримуємо змогу розкрити ядро і етапи змін 

правової системи відкритого суспільства. Структурно-функціональний метод 

виконує роль виявлення іманентних властивостей та функцій права 

відкритого суспільства, їх відображення у правовій структурі останнього та 

критичного аналізу (фальсифікації, за К. Поппером, Т. Куном) структури і 

структурно-функціональних зв’язків. Одночасне використання генетичного і 

структурно-функціонального методів пізнання дозволяє окреслити цілісно-

елементарний внутрішній і зовнішній зріз правової системи відкритого 

суспільства в статиці, динаміці та генезисі. Застосування цих методів дає 

можливість зосередити свою увагу на організованості теоретичного 

розгортання ідей трансформації права для забезпечення відкритості 

суспільства – їх народження, становлення, розвитку, а також гнучкості, 

простоти і повного заперечення (змінюваності) моделей та уявлень про 

загальнообов’язкові правила відкритого суспільства. У цілому ж описані 
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нами методи є тільки частиною тієї наукової методології, що 

використовується для здійснення окремих етапів пізнання цих правил.  

За допомогою синергетичного методологічного підходу 

уможливлюємо керованість соціального відбору найбільш вдалих форм 

доброчесної соціальної взаємодії та ймовірні прогнози її трансформацій 

у світі, який відкритий для негайного впровадження до соціальних практик 

найбільш прогресивних рішень у відповідних формах права, зокрема у сфері 

публічних відносин. На додаток до гносеологічного потенціалу класичної 

логіки (формальної, символічної/математичної, діалектичної) методологічні 

засоби синергетики дозволяють пізнати складноорганізовані системи, такі як 

право, суспільство, правові відносини, а також ці засоби придатні для 

перманентного утвердження у публічній сфері категорії доброчесності та 

елімінації корупції, пізнання логіки права і життєтворчого порядку з 

біфуркацій та ламінарних варіантів трансформацій хаотично побудованих, 

ентропійних, інерційних соціальних відносин. Досліджуваний метод 

наукового пізнання діє відносно будь-якої правової системи і врегульованих 

нею суспільних відносин, забезпечуючи на потрібному когнітивному рівні 

сприйняття балансу доброчесності, зокрема під час творення і реалізації 

антикорупційних норм у публічно-правовій сфері суспільних відносин. 

Наприклад, ефективні антикорупційні норми для публічно-правової сфери 

відносин в Україні формулюються за рахунок пізнання ресурсами 

синергетичного методологічного підходу впливу на корупції 

несправедливого розподілу національного багатства, транзитивності права і 

суспільних відносин тощо. 
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1. 3. Стан дослідження правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації 

відкритого суспільства у адміністративно-правовій доктрині 

Багато вчених присвятили вирішенню різних аспектів корупційної 

проблематики свої дисертаційні й монографічні дослідження, а саме: Р. В. 

Войтюк, Є. В. Глушко, М. А. Долгов, С. М. Івасенко, А. І. Каращенко, О. В. 

Клок, Ю. М. Комарова, І. В. Кушнарьов, М. І. Мельник, Т. М. Міщенко, Е. В. 

Невмержицький, К. О. Розсоха, Д. О. Сіренко, О. И. Судоплатова, Х. А. Т. 

Тули, В. І. Федорович, Т. В. Хабарова, М. І. Хавронюк, Д. О. Чібісов, 

Н. В. Чопик, С. О. Шатрава, М. В. Шедий, О. В. Шкуропат та ін.  

Різноманітні аспекти запобігання та протидії корупції розглянули 

у своїх наукових працях фахівці з різних галузей права, а саме: 

В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, С. К. Бостан, І. А. Дьомін, 

В. Д. Гвоздецький, Д. Г. Заброда, Т. Є. Кагановська, А. М. Колодій, 

Т. О. Коломоєць, О. М. Лисенко, Л. Р. Наливайко, В. Я. Настюк, 

С. С. Серьогін, О. В. Ткаченко, Р. М. Тучак та ін. В. О. Векличем було 

досліджено адміністративно-правові засади публічної політики щодо 

запобігання і боротьби з корупцією в Україні (2018), Д. В. Гудковим – 

адміністративно-правові засоби запобігання і протидії корупції (2018); 

Ю. О. Коваленком – адміністративно-правовий механізм інформаційного 

забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України (2018), 

В. І. Литвиненком – концепція адміністративно-правового забезпечення 

протидії корупції в Україні (2015), Б. М. Обідником – антикорупційну освіту 

у складі адміністративно-правових засад запобігання корупції в Україні 

(2019), Ю. В. Рум’янцевим – концептуально-методологічні засади протидії 

вчиненню корупційних правопорушень службовцями органів місцевого 

самоврядування (2017). У роботах вчених з РФ Б. В. Волженкіна, Л. Д. 

Гаухмана, А. І. Гурова, А. І. Долговой, А. Е. Жалинський, І. І. Карпеца, В. Н. 
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Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецової, В. В. Лунеєва, С. В. Максимова, 

В. В. Овчинського, С. С. Овчинського розгляно низку кримінологічних та 

кримінально-правових питань корупції. Фундаментальні праці в галузі 

осмислення політико-правових механізмів протидії корупції належать також 

Р. Блэквелу, Д. Вейлі, Е. Вятрі, Г. Гросманну, В. Кларку, Г. Кліну, 

Д. Крамеру, Р. Мертону, Л. Палмеру та іншим відомим вченим із зарубіжних 

країн.  

Антикорупційні тематиці присвячені також роботи: М. І. Бакая, який 

дослідив імплементацію положень «Антикорупційних» конвенцій у 

вітчизняне кримінальне законодавство (2009 р.), К. В. Берднікова – 

адміністративну відповідальність за порушення встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції в Україні (2016 р.), Д. О. Гарбазей – 

міжнародно-правові основи боротьби з корупцією (2016 р.), А. В. Онуфрієнка 

– система злочинів корупційної спрямованості (2015 р.); Я. Ю. Пилип – 

інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері 

запобігання і протидії корупції; О. І. Судоплатової – зарубіжний і російський 

досвід застосування сучасних технологій антикорупційних практик (2017 р.); 

та ін.  

А. Б. Артем'єв та С. О. Комаров присвятили свої роботи теоретико-

правовому дослідженню еволюції корупції у механізмі функціонування 

держави; Я. М. Куцин – праксеології парламентського контролю; 

Г. К. Мартиненко – теоретико-правовому аспекту сутності корупції; 

Ю. Г. Наумов –  теорії та методології протидії інституційній корупції; 

Р. В. Овчаренко – державний механізм реалізаціі принципу соціальної 

справедливості; К. Бардола, А. Гійу, Ш. Діль, Дж. Норвіч, Дж. Чіфальді, Т. 

Югай – історії корупції у різних державах; Т. де Ваал, А. Ванучі, Д. Гоуден, 

О. Ґределанд, Д. Дела Порта, С. Кінкарц, М. Кітсінґ, С. Коткін, С.Левітскі, В. 

Мілер, Е. Пароді, С. Роуз-Аккерман, Г. Хелмке, А. Шайо – політичній 

корупції. Основними гіпотезами розробки порушеної проблематиики 

залишаються твердження про те, що корупція – феномен не тільки 
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викривлення природного змісту економічних, духовно-культурних, 

політичних та інших відносин; створення й інтерпретація антикорупційних 

механізмів заснована на принципах права; доброчесна поведінки публічних 

чиновників вимагає чітких, вичерпних й однозначно зрозумілих нормативно-

правових актів у сфері їхньої професійної діяльності; уніфікована судова 

практика застосування законів зумовлює зниження корупції. 

У порівнянні із правозастосуванням чинних норм антикорупційного 

законодавства, на рівні доктрини повсюдність дії верховенства права та 

обмеженість ним публічної влади, зрозуміло, питань не викликає. 

Дослідження цих взаємозв’язків вченими можливо умовно структурувати за 

напрямами: протидії корупції (С. Ю. Бойком, О. О. Гейцем, І. П. 

Голосніченком, М. І. Мельником, В. М. Юрчишиним), верховенства права 

(С. П. Головатим, С. Д. Гусарєвим, М. І. Козюброю, А. М. Колодієм, 

Ю. М. Оборотовим, П. М. Рабіновичем, О. Д. Тихомировим), публічної влади 

(В. Б. Авер’яновим, О. М. Бандуркою, В. М. Бевзенком, Ю. П. Битяком, 

С. К. Бостаном, Н. Л. Губерської) та її органів з протидії корупції 

(Р. В. Войтюком, Ю. М. Комаровою, С. А. Подолякою, Д. О. Чібісовим), що 

також виконані багатьма іншими вченими. Водночас складність та мінливість 

заявленої у темі проблеми актуалізує її дослідження навіть в умовах великої 

кількості наукових робіт з її розробки, які таки залишають простір для 

отримання нових знань з природи правового інструментарію, що дозволяє 

ефективно протидіяти корупції.   

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців дослідженню традицій у 

праві присвятили свої праці  С. С. Алексєєв, Ю. Я. Бастін, Г. Д. Берман, Ю. Г. 

Єршов, В. В. Копєйчиков, В. С. Нерсесянц, Ю. М. Оборотов, П. М. 

Рабінович, Н. Рулан, Е. І. Темнов та інші вчені, проте наявний масив 

досліджень в даному напрямку не розкриває повною мірою зазначену нами 

тему цієї роботи й актуалізує необхідність її розкриття. Практична 

актуальність синергетичного методологічного підходу і втягнених до його 

структури методів знайшла свій теоретичний відгук у працях А. Б. Венгерова 
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(синергетика, юридична наука, право), О. М. Джужи, Ю. Ю. Орлова, 

Р. А. Калюжного (можливості вивчення правових явищ з позицій 

синергетики), Л. А. Корунчак (проблеми використання синергетичного 

підходу при розробки правових явищ), В. В. Шишкіна (синергетичний підхід 

у теорії права) та ін.  

Із загальнотеоретичних проблем професійної роботи публічної 

адімінстрації особливу цінність становлять роботи проф. з Португальської 

Республіки Ж. М. М. де Агуар і Сільва (Joana Maria Madeira Aguiar e Silva, 

UM), де розглянуті питання інтерпретації текстів законів, відображенні у них 

правового смислу; cправедливості, комунікації та глобалізації у вимірах 

культури законотворення як результату представництва інтересів нації; проф. 

з Італійської Республіки Й. Лютер (Jörg Luther, UPO) – права, політики та 

конституційної культури ЄС; майбутнє європейської інтеграції в 

глобальному контексті; вплив конституційної юриспруденції Федерального 

конституційного суду / Bundesverfassungsgericht ФРН на розвиток 

європейської інтеграції та ін.) тощо. Порушених у цій роботі питань 

торкалися також інші відомі правники, а саме: К. Аартс, А. Біттнер, А. 

Блайш, Х. Шмітт дослідили сприйняття виборцями партійних лідерів під час 

виборів, вплив рис партійних лідерів на вибори, роль політичних інститутів; 

А. Адоніс, Дж. Гріффіт, У. Маккей, Дж. Хубер, К. Джонсон, Р. Девідсон, К. 

Кайл, Л. Лонглі, Дж. Пісей – нові ролі парламентських комітетів - структурні 

зміни зовнішніх відносин як центральні місця формування політики, 

структурної та функціональної адаптації у глобальній перспективі; Дж. 

Алдер – історичний розвиток парламенту, значення, застосування, меж 

верховенства парламенту та верховенства права; риси законів; З. Алізода – 

становлення та розвиток інституту парламенту в Республіці Таджикистан; 

А. А. Арабаєв, T. А. Нурматов – теоретико-правові основи парламентаризму, 

діяльності депутатських фракцій у парламенті Киргизької Республіки; Д. 

Вудхаус – баланс, підзвітність, трансформації та інші складові відносин між 

виконавчою владою та парламентом тощо); К. Дешоувер, С. Депоу – мандат 
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парламентарів й представництво інтересів населення у парламенті, виборчі 

правила та ініціативи членів парламенту; внутрішньо парламентські 

домовленості, лояльність та дисципліну; міжпартійні контакти, партійну 

демократію, інституційні обмеження представництва, взаємодії зі ЗМІ; Л. 

Мартін, Г. Ванберг – роль законодавчих інститутів у багатопартійному 

управлінні, коаліційні угоди та делегування сфер відповідальності, 

адміністрування законодавчої роботи; O. Нойман земельний парламентаризм 

Німеччини на прикладі ландтагу Баварії; П. Нортон – стосунки парламенту 

Великобританії із судами, урядом, уповноваженими асамблеями у ЄС; А. 

Нуарані, Б. Шанкар, В. Родрігес – стосунки парламенту з виконавчою владою 

на прикладі досвіду індійського двопалатного парламенту, особливо 

політичних та соціальних викликів/пріоритетів для роботи його нижньої 

палати Лок-Сабха (लोकसभा); А. Д. Толисбаєва – механізми посилення 

парламентаризму в Республіці Казахстан, РФ та Республіці Узбекистан; 

Т. А. Француз-Яковець – здійснення законодавчих повноважень парламенту; 

особливостей правової інституціоналізації діяльності двопалатних 

парламентів; О. Д. Чепель – мандат депутата парламенту та ін.  

Проблеми доброчесності, корупції та їхніх взаємозв’язків у 

парламентській роботі розкриті у роботах В. В. Борцева, який дослідив 

контагіозність, наслідки і методи протидії корупції; О. Ю. Коннова – 

на матеріалах Республіки Татарстан корупцію в органах державної влади; 

І. С. Купріянова – соціальний зміст і основні тенденції побутової корупції в 

РФ, на матеріалах досліджень в Іванівській області; О. О. Музалевської – 

витоки і тенденції корупції в системі державної служби в Росії 1992-2005 рр.; 

А. З. Нурутдінова – корупцію як правовий феномен; А. О. Самсоніва – 

основні напрямки трансформації державної антикорупційної політики 

в сучасних умовах; А. Л. Тінькова – запобігання і протидія політичній 

корупції в системі державного управління України; Н. В. Чопик – діяльність 

комітетів Верховної Ради України як складова забезпечення прав і свобод 

громадян у сфері запобігання корупції та багатьох інших вчених, але 
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порушене у цій роботі питання залишилось недостатньо повно визначеним, а 

тому актуальне для розробки. 

Відображення порушеної проблематики у правовій доктрині 

зустрічаємо у численних працях О. М. Братусєвої, де розкрито правові 

культури в умовах глобалізації, А. В. Бухарєва – теоретико-правові аспекти 

організаційно-управлінської діяльності з профілактики корупції в районних 

судах РФ; С. Ю. Зайцева – моделі взаємодії транснаціональних корпорацій і 

сучасної держави; М. М. Марченка – тенденції розвитку Європейського 

Союзу та його правової системи, Ю. М. Оборотова – загальнотеоретичні 

аспекти традицій та новацій в правовому розвитку, О. О. Сидоренко – сучасні 

тенденції розвитку правової системи України в умовах глобалізації, 

І. В. Яковюк – правові основи європейської інтеграції та її вплив на 

державно-правовий розвиток України, В. В. Янкова – теоретико-

методологічний аналіз глобалізації в сфері публічного права; В. А. Суханова 

– міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією в органах влади; та 

інших вчених. 

Х. А. Аргібай Моліна розкрив корупційні виклики для прокуратури 

у справах з економічної злочинності та відмивання грошей Республіки 

Аргентини (PROCELAC – La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado 

de Activos); К. І. Голованова - правові основи боротьби з корупцією в Росії в 

XVI - XIX ст.; А. Естевес – політичний, економічний та соціальний виміри 

корупції; М. С. Качелін – міжнародно-правові аспекти боротьби з корупцією; 

та ін. Зокрема, О. І. Безпалова, К. В. Ростовська, О. В. Скребець дослідили 

міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики, 

створення антикорупційного суду в Україні; Дж. Еспіна (J. Espina) – 

корупцію та організовану злочинність, реальні проблеми та можливі шляхи 

їхнього вирішення; Д. І. Йосифович – міжнародний досвід діяльності 

спеціалізованих антикорупційних органів; О.О. Косиця – організаційно-

правові підстави створення антикорупційного суду в Україні; І. Мацейкова 

(I. Macejková) – правовий статус Спеціального суду РС; Г. Мурін (G. Murín) – 
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проблеми боротьби із мафією у Словаччині; Д. Нікодем (D. Nikodým) – 

конституційність створення. Організації та діяльності Спеціального суду РС; 

Б. М. Обідник, І. О. Хайдарова – європейських та інший іноземний досвід 

правового регулювання діяльності антикорупційних судів. Відповідні 

дослідження здійснено В.Б. Авер’яновим, О.М. Бандуркою, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаковим, Є.В. Невмержицьким, С.Г. Стеценком [348], М.І. 

Хавронюком, а також Р. К. Мєлєкаєвим, який встановив визначення та 

попередження коррупціогенності законодавства РФ; А. М. Новаком – 

запровадження цифрових технологій у публічному управлінні («держава у 

смартфоні) як фактор впливу на формування та реалізацію національної 

антикорупційної політики; М. А. Соколова – виявлення та усунення дефектів 

нормативних правових актів у механізмі правотворчості; та ін. 

Дослідження антикорупційної тематики останніх років серед 

зарубіжних вчених відзначаються інтенсивністю та охопленням широкого 

кола питань забезпечення доброчесності у правових відносинах. Так. 

у дослідженнях соціальних суперечок, що виникли в результаті світових 

економічних криз протягом останніх кількох років, К. Т. Чалиюрт 

підкреслено роль доброчесних намірів управління, волі до боротьби з 

корупцією, шахрайством та неефективними практиками вітчизняного 

політико-правового простору, які контрастують на фоні задекларованих 

цілей зі створення привабливих для інвесторів умов, запозичення успішного 

досвіду іноземних урядів, ООН, ЄС та інших наднаціональних організацій. 

Особливий акцент зроблено на методах фінансового моніторингу. Визначено 

напрями використання інструментів бухгалтерського/казначейського обліку 

фінансів, усталених механізмів управління та виключення шахрайства 

передбачуваним, зрозумілим антикорупційним законодавством. Це стало 

перевагою роботи команди вчених, які залучені до виконання проекту, 

у порівнянні з роботою [440]. 

Концептуалізація освітніх підходів до поширення знань з 

попередження корупції виявила синергетичні зв’язки з різними ступенями 
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відкритості для продукування, засвоєння наявного досвіду під час 

спілкування й виконання завдань, тестування. У міру зростання однозначно 

зрозумілих норм законів правозастосування стає уніфікованим. 

Загальноприйнятні підходи виявляють тренд поляризації по мірі 

непередбачуваності законодавства, оціночності його понять, фрагментації. За 

таких умов суб’єкти, на яких поширюється закони із запобігання корупції, 

їхні представники залишаються досить ізольованими й незахищеними. 

Незліченна кількість окремих розумінь «доброчесності», «гостинності», 

«прийнятних подарунків» та інших, виключають спільну мову 

правоохоронців, суддів та інших членів відкритого для прогресу 

громадянського суспільства. Освітній процес уможливлює конвергенцію 

праворозуміння різних верств населення, виправдовує наявне різноманіття 

збагаченням універсального підходу до боротьби з корупцією. Запропоновані 

навчальний курси антикорупційної тематики, на основі збагаченого 

науковими розробками матеріалу, демонструє неупередженість й зумовлює 

поєднання широкого спектру антикорупційних нормативних регуляторів, 

інтерпретацій у судових рішеннях та інших правозастосовних актах, у роботі 

А. Мунджі-Піппіді, М. А. П. Хейвуда, що також охоплює досвід великої 

кількості країн, обсяг емпіричних даних тощо, хоча, звісно, й не претендує на 

охоплення усіх напрямів й підходів зарубіжних й вітчизняних вчених [492]. 

С. Томік розкрито мінливі законодавчі умови сучасного публічного 

адміністрування, його організації та правових інструментів застосування 

законів. Відповідно до задач роботи, в основному вивчаються питання 

доступних для громадського контролю бюрократичних процедур розробки, 

ухвалення та виконання рішень, програм політичних партій та обраних 

народом посадових осіб, втягненості до цього широких верств населення. 

Порушені питання побудови виконавчих структур, прийнятних для 

позитивно-перспективних завдань у сфері публічно-правових відносин й 

відповідних їм функцій, а також критично оцінені наявні розробки правової 

доктрини з цієї проблематики. На додаток дослідження збагачено 
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відомостями про антикорупційні практики правоохоронних органів країн 

Східної традиції права [534]. 

У науковому дослідженні М. Лохаус корупція уявляється як виклик для 

публічного адміністрування міжнаціонального масштабу, що було юридично 

визнано у міжнародно-правових документах кінця ХХ ст. Глобальність 

проблеми держави (їхні регіональні об’єднання) визнавали поступово, 

відповідно дуже повільно докладаючи зусиль у боротьбі 

з транснаціональною корупцією. Спільні історико-правові, політичні, 

економічні та інші духовно-культурні основи розвитку держав очікувано 

поєднали їхні підходи до однакових поглядів на інститути з попередження 

корупції й ставлення до них – формально-юридичні, організаційно-політичні 

тощо. На підставі спільних та відмінних рис чинних міжнародних угод із 

запобігання корупції ним концептуалізовано аналітичну базу порівняння 

міжнародних угод у галузі запобігання, криміналізації, юрисдикції, 

внутрішнього забезпечення дієвості антикорупційних інститутів та 

міжнародного співробітництва. У розвиток висновків зроблених ним 

висновків простежено також успішність наявних практик антикорупційного 

правотворення й правозастосування у ЄС, США, Канаді та країнах Азії; 

визначено позитивні тренди їхніх трансформацій (номінативні, структурні; 

типологізацію й міждисциплінарні зв’язки тенденцій); виклики для них, роль 

дифузії відповідних міжнародних правил [481]. 

Природа та масштаби політичної корупції, а також можливі засоби 

боротьби з нею, що характерні для країн Середнього Сходу з високим 

індексом сприйняття корупції та низхідною експонентою верховенства права, 

супроводжуються розробкою безлічі (національних та міжнародних) 

політичних пропозицій, міжнародних угод та антикорупційних програм, 

ініціатив. Такий матеріал висвітлений у роботі Д. Елсейда. Досвід країн 

Середнього Сходу та Північної Африки з вирішення питань корупції 

передбачає собою придатний для подальших порівняльно-правових 

досліджень відповідної тематики ресурс. Такі напрацювання зарубіжних 
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вчених придатна основа для формулювання пропозицій з покращення 

публічного урядування в Україні. У підсумку вирішення проблем, пов’язаних 

з різними видами корупції, сукупно з нашими роботами живиться 

зростаючим масивом літератури суміжної проблематики, де заповнюється 

академічна прогалина в дослідженнях обмеження доступу до інформації та 

інших основних причин невдач із подолання корупції [452]. 

Роль парламенту у попередженні корупції обґрунтовується через 

належне виконання ним функції законотворення – однозначно зрозумілих й 

актуальних для суспільних відносин норм; відповідальність, професійність та 

порядність парламентарів; конструктивну участь у системі стримань й 

противаг публічної влади; створення позитивного іміджу та захист 

національних інтересів під час ухвалення зовнішньополітичних рішень; 

тощо. Світовий банк, Програма розвитку ООН та інші міжнародні 

організації, до предмету діяльності яких входить попередження корупції, 

традиційно покладають великі очікування на парламент щодо утвердження 

стандартів доброчесності на тлі усієї нації. Власне парламент через закони 

визначає засадничі умови з демократичного врядування й недопущення 

корупції політичного рівня, скорочення бідності, виключення масштабних 

соціальних конфліктів та інших чинників, які викликають корупційні 

відносини, живлять їх. Парламентський контроль за дотриманням режиму 

верховенства права й інші стратегічні аспекти антикорупційної 

спрямованості його діяльності первинна складова інституціоналізації 

доброчесності у публічно-правових відносинах, зокрема наглядових, 

аудиторських органів інфраструктури з протидії корупції та ін. Наприклад, 

про це йдеться у дослідженні під редакцією Р. Стапенхурста, Р. Дремена, 

Б. Лерсона, А. Ч. Стеддона. Їхня робота виявляє зв’язки мандату довіри 

населення з ефективністю здійснення повноважень парламентом в сфері 

попередження корупції, його неспростовним авторитетом та силою 

неперевершеного формально-юридичного статусу Конституції, відповідним 

асиметричним впливом на недоброчесну роботу будь-кого іншого зі сфери 
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публічного права, соціальним запитом на об’єднання суспільства загальною 

метою з мінімізації корупційних правопорушень через приклад 

цілеспрямованої волі парламенту, зокрема й у частині послідовної підтримки 

відповідальної роботи чиновників муніципальної влади, прозорості бюджету 

та участі громадськості в нагляді тощо. У розвиток їхніх висновків у нашій 

дисертації ми, окрім глобальних й регіональних, беремо до уваги 

контекстуальні фактори, а також соціальну довіру до парламенту, інтеграцію 

посилення парламентського нагляду до ширших антикорупційних стратегій, 

які включають, з-поміж іншого, відкрите громадянське суспільство та засоби 

масової інформації; осмислення складових еволюції такого нагляду [431]. 

Теоретичні основи із запобігання корупції необхідно сягають проблеми 

економічних зв’язків організованої злочинності та злочинності на 

транснаціональному, національному, регіональному чи місцевому рівнях. 

А. Ласкай зконцентрував увагу на фінансовій злочинності, політичній 

корупції, екологічній злочинності та експропріації ресурсів з країн, що 

розвиваються,  а також на пов’язаних із цими відносинами порушеннями 

прав людини, особливо в країнах з низьким рівнем доходу і/або його суттєво 

нерівномірним розподілом. Епідемія вірусу у 2020 р. актуалізувала зазначені 

виміри корупції у сфері діяльності фармацевтичних компаній. У нашій 

дисертації продовжено напрацювання цього вченого з проблем належного 

правового унормування фармації та медицини. Зокрема, нами відзначено, що 

компанії з виробництва ліків (їхньої розробки) та галузь охорони здоров’я у 

цілому мають величезні розміри, багатонаціональну діяльність, успішність у 

бізнесі та життєво важливі для світової структури надання медичних послуг. 

Такі характеристики маркують їх як корупціогенні. Монополія, маніпуляції з 

попитом і пропозицією на ліки, корупційна співучасть лікарів (лікарень) 

у злочинах фармацевтичних компаній та інші негативні моделі відносин 

у цих сферах нівелюють абсолютно усі зусилля публічної влади в інших 

секторах національної безпеки. Багато уваги цьому приділяються у роботі 

згаданого вченого. У нашій дисертації враховано її розгорнуту аргументацію 
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про корупційні ризики у діяльності виробників фармацевтичних препаратів. 

У сфері теорії адміністративного права вбачається вирішення цієї 

проблематики через визначення засад для законодавчого врегулювання 

питань людського здоров’я як засадничого елементу договірного підходу до 

розуміння процесів виникнення, функціонування та розвитку держави. Ми 

погоджуємось зі слушним висновком А. Ласкай про те, що інакше як через 

належне доброчесне виконання функцій з гарантування інтересів пацієнтів, 

належної медичної поведінки у необхідних взаємозв’язках з фармацевтичною 

промисловістю, сучасна держава не виживає [482]. 

Загальнотеоретична й практична складові розслідування причин, що 

призводять до вчинення корупційних дій, і до виявлення їх наслідків для 

економічного, соціального та політичного життя, а також заходів щодо 

запобігання, боротьби проти них розглянуті М. В. Ачім й С. Н. Борлеа 

в контексті економічної та фінансової злочинності як найпоширеніших форм 

корупції, тіньової економіки та відмивання грошей. Компаративно-правовий 

підхід у межах їхньої роботи має розгорнутий емпіричний матеріал та 

положення правової доктрини зі США, причинно-наслідкові зв’язки 

корупційних злочинів. Її структурований виклад основних висновків з 

економічних та фінансових злочинів враховано нами, зокрема в частині 

визначення економічних, політичних, соціальних та інших 

антропокультурних детермінант економічних та фінансових видів злочинів, 

вчинених на міжнародному рівні; найкращих рішень для боротьби з такими 

правопорушеннями та ін. [426]. 

У розвиток думок Дж. Брукс ми приділяємо увагу ключовим 

інститутам антикорупційної інфраструктури в системах кримінального 

правосуддя – поліції, спеціалізованим антикорупційним органам досудового 

розслідування й суб’єктам нагляду за ними, судам. Корисним стали висновки 

автора цієї роботи щодо ролі суспільного визнання й легітимації професійної 

діяльності з протидії корупції довірою від населення, особливо в частині 

дотримання принципів рівноправності, справедливого покарання за 
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корупційні діяння, неупередженості у цій категорії справ з політичним 

забарвленням тощо. Це поєднує корупційну проблематику з питаннями 

демократичності трансферу публічної влади до найбільш компетентних 

й відповідальних носіїв знань з питань соціального поступу на конкретному 

історичному етапі розвитку нації як частини людства. До вітчизняної 

правової доктрини Дж. Бруксом уведено поняття «кримінальна корупція» 

(criminal corruption), що маркує злочинне діяння, а не порушення моралі; 

неетична корупція - неетичний, але правовий акт або такий, що перебуває на 

межі незаконності, але подається як «помилка»; корупція процесу 

(процедури) - де порушуються «правила» правоохоронної діяльності, 

наприклад арешт підозрюваного за обмеженими доказами та / або не 

виконання вимог процесу на етапах арешту, допиту тощо; корупція ідеалу – 

маргіналізація людей внаслідок втрати (відсутності, перекручення суті) 

правового ідеалу [439]. 

Дослідженню окремих сфер правових відносин, які містять корупційні 

ризики і/або вражаються корупцією присвячено багато наукових робіт. Так, 

у дослідженні М. Шана, Л. Юна, А. П. С. Чана з-поміж іншого, звертається 

увага, що згідно з відомим Індексом платника хабаря, опублікованим 

Transparency International, будівельний сектор визнаний найбільш 

корумпованим сектором у світі. Цей факт в основному зумовлений 

величезними обсягами коштів, складністю точно визначити витрати у розрізі 

реалізації довгострокових та масштабних проектів, іншими суміжними 

унікальними характеристиками будівельного сектору. Сукупно усе це 

полегшує приховування та штучне збільшення кошторисів додаткових 

витрат. Крім цього, визначено також, що корупціогненність полягає у 

фрагментарності досліджуваного сектору економіки, що передбачає 

необхідність залучення багатьох підрядників (субпідрядників, консалтингу, 

постачальників та ін.) для цілої низки робіт, й, відповідно, суттєво збільшує 

можливості приховати витрати на неправомірні вигоди для чиновників за 

отримання погоджень, дозволів тощо. Частка держави у цій сфері, 
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транзитивність правової і/або політичної системи, відсутність контролю 

громадськості над державою та інші чинники фактично індексують 

потенційну корупцію серед забудовників. У науковій доктрині ці питання 

розглянуті під різними кутами зору. Основні положення роботи вказаних 

авторів об’єднано через пропоновані норми-принципи; пропозиції правових 

норм попередження корупції у довгостроковій перспективі, зокрема для актів 

стратегічного, програмно-цільового змісту; правові цінності безпеки та 

здоров'я населення (яке щодня користується будівлями та спорудами), довіри 

громадськості до держави й зумовленої цим соціальної стабільності [524]. 

Отже, антикорупційній тематиці присвячено численні наукові роботи 

вітчизняних вчених-правників, що спеціалізуються на проблемах філософії й 

теорії права; конституційного, адміністративного, кримінального права й 

процесу; кримінології, муніципального й міжнародного права; а також 

науковців, які досліджують корупцію в межах предметного поля управління, 

економіки, політології, соціології, міжнародних відносин, психології та ін. 

Дуже велика кількість наукових досліджень, виконаних поза межами 

національного правового простору й не на східнослов’янських мовах. 

Зокрема, нами враховано висновки з антикорупційної тематики О. Барис, 

Дж. Брукс, М. Гонсалеса да Азиза, І. Д’Алтейро, Р. Дремана, Д. Елсейда, 

Б. Ергун, Б. Кіа, Л. Кохалмі, Б. Ларсона, А. Ласкай, Ю. Ле, М. Лохаус, 

А. Мунджи-Пайпіді, Б. Нвінколь, К. М. Л. Ніту, М. Е. Ньюхауса, К. Олгу 

Кама, Е. Паріотті, Р. Пеліццо, У. Р. Родригеса, А. М. Санду, Р. Стапенхурста, 

А. Стеддон, М. С. Стефенсона, С. Томича, К. Томсона, Д. Тот, 

Дж. Файнемана, Дж. Філдса, М. А. П. Хейвуда, А. Хойкстра, Л. Хубертса, 

А. Р. Чана, М. Шана та ін. Фактично вивчення основних з них, їхня 

типологізація й визначення трендів таких антикорупційних робіт справа 

окремих історіографічних досліджень. Водночас невирішені у науковій 

доктрині питання протидії корупції стали актуальними для дослідження 

у рамках проблематики. 
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Таким чином, тематичні фахові дослідження, що безпосередньо 

присвячені комплексній проблемі протидії корупції, виконані на рівні низки 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата 

наук. Зокрема такі дослідження розкрили роль Національного 

антикорупційного бюро України і прокуратури в системі спеціалізованих 

антикорупційних органів України; адміністративно-правове забезпечення 

участі громадськості у протидії корупції; співвідношення міжнародного й 

національного права у протидії корупції; організаційно-управлінський аспект 

запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах; адміністративно-

правове забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії 

корупції у митних органах України; протидію корупційним 

правопорушенням засобами адміністративного права та адміністративно-

процесуальні засади запобігання корупції в України; адміністративно-

правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що 

супроводжується корупційними зв’язками; порівняльно-політологічну 

концептуалізацію політичної корупції; правові засади запобігання 

адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, здійснюваного 

суб’єктами приватної детективної діяльності; порівняльно-правове 

дослідження адміністративно-правових засобів боротьби з корупцією 

у державних органах України та Іраку; теоретичне обґрунтування механізму 

відповідальності судді за недоброчесну поведінку; діяльність комітетів 

Верховної Ради України як складову забезпечення прав і свобод громадян у 

сфері запобігання корупції; адміністративно-правові засади запобігання 

корупції в органах національної поліції України; історико-теоретичний аналіз 

антикорупційної політики у сфері земельних відносин; інші розробки. 

Утім, незважаючи на їхню новизну, низка питань з проблем протидії 

корупції залишається невирішеною. Ключовими причинами у цьому, з-поміж 

іншого, стають, по-перше, мінливість публічно-правових та інших відносин, 

які вражені корупцією, вимагаючи від держави нових підходів та правових 

інститутів утвердження доброчесності. По-друге, міждисциплінарність 
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проблеми та антикорупційного законодавства, норми якого знаходяться в 

сферах адміністративного, кримінального права/процесу та інших галузей 

права. Відповідно формулювання пропозицій з удосконалення й зміни 

адміністративно-правових механізмів протидії корупції вимагає осмислення 

їхніх нових взаємозв’язків з антикорупційними механізмами інших галузей 

права, оскільки вони частини єдиної системи права, організаційних 

інститутів держави та відкритого громадянського суспільства, й ефективність 

антикорупційної політики досягається їхньою сукупною дією, в основі чого 

знаходиться належний рівень кореляцій (взаємного узгодження, доповнення, 

уніфікації, у т. ч. на рівні термінології матеріального й процесуального права 

тощо) [173]. По-третє, Україна інтегрується до політико-правових та інших 

соціальних структур ЄС, об’єднання країн економічно й військово більш 

сталої цивілізації, що глобально спроможна зберігати досягнутий рівень 

забезпеченості прав людини й здійснювати подальший соціальний поступ. 

Позитивний досвід цих країн вартий вивчення на предмет його напрямів 

прийнятної імплементації у вітчизняну практику публічного 

адміністрування, використовуючи при цьому риси національного світогляду 

для посилення ефекту від впровадження антикорупційних заходів (рішень, 

моделей тощо), а саме: самобутні риси української культури - високий рівень 

духовності, побудова життя на пріоритеті моральних цінностей; прагнення 

духовної досконалості, гармонії добра і краси, утвердження добра, 

справедливості, істини, любові; залучення до процесу творення цінностей 

практично кожної людини, народну творчість; відкритість, постійний зв’язок, 

акультурація, насиченість артефактами інших культур; високе напруження 

волі, емоційно-почуттєвих начал та інтелекту, а також домінування творчої 

енергії волі (першопричина буття й дії, за А. Шопенгауером) у більшості 

правових відносин; амбівалентність, двоїстість та композиційність правових 

оцінок діянь людини, пошук взаємовигідного рішення проблеми на підставі 

чітких бінарних опозицій; детермінованість майбутнього минулим, цінування 

історії, традицій, консерватизм; цінування землі і/або одержимість нею, 
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ментальне (ідеологічне) ототожнення свого існування й розвитку з її 

наявністю, доступністю тощо. По-четверте, велика кількість та постійне 

оновлення тематичної наукової літератури вчених-правників із зарубіжних 

країн, що потребує вивчення й використання у межах національної правової 

доктрини. 

 

Висновки до Розділу 1  

Встановлено, що інституалізація відтворення людських чеснот у 

суспільних відносинах являє собою взаємопов’язану систему послідовно 

виконуваних перманентних процесів належного осмислення природи права, 

юридичної формалізації результатів праворозуміння й перетворення 

об’єктивованого у законодавчих нормах права на реальність взаємовідносин.  

Термін «інституціоналізація» використано для позначення сталості 

процесу та оновлення результату антикорупційної політики. Термін 

«трансформація» позначає не просто зміни, а їхню усвідомлену динаміку. 

Утвердження стандартів доброчесності не відбувається само по собі. Воно 

потребує цілеспрямованих, відповідальних та осмислених з усіх сторін 

зусиль. На відміну від еволюції, коли предмет набуває нових якостей в силу 

змін власної природи без втручання людини, трансформація синонімічна 

перетворенням, реформуванню (лат. reformo – перетворюю), де зміни 

предмету детерміновані свідомим, послідовним впливом людини, який 

передбачає набуття ним нових якостей (властивостей) і/або артикулювання 

достовірно встановлених наукою відомостей про них. 

Підкреслено, що аналітична база зазначених кореляцій правових 

інститутів доброчесності зберігає вихідне значення положень про природно-

правові цінності (аксіологічний зріз). Відповідно, аналізовані нами інститути 
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(формалізовані та неформалізовані) створюють базові структури правової 

свідомості посадових осіб публічної адміністрації, за допомогою яких вони 

домагаються правопорядку, гарантій, правонаступництва й сталого розвитку. 

Низхідна експонента рівня корупції зберігається у тих системах публічного 

адміністрування, де обидва види інститутів розвиваються синхронно й 

досягається баланс задоволення приватних та публічних інтересів. 

Позначуване терміном «правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації» у відкритому суспільстві 

поняття означає систему інструментів (засобів) та діяльності суб’єктів з 

їхнього умілого використання (застосування) через низку відповідних 

операцій, в межах стадій конструктивного створення на рівні теорії і 

подальшого практичного впровадження розроблених об’єктів (ідей, норм, 

концепцій, теорій тощо), що попереджають корупцію і забезпечують сталу 

доброчесність у сфері публічно-правових відносин, зумовлюючи відкритість 

суспільства для впровадження прогресивних ідей у реальне життя. 

Наголошено, що це поняття багатокомпонентне, а його дескриптором 

виступає слово «антикорупційний». Публічна адміністрація у межах цього 

концепту виявляє себе як врегульована нормами конституційного й 

адміністративного права організація та діяльність публічно-владних 

органів/організацій та їхніх посадових осіб, підпорядкованих політичній 

владі, які в силу свого правового статусу і за посередництва адміністративно-

правових норм забезпечують виконання законів, діючи в публічних 

інтересах. Через концепт «публічна адміністрація» зміст усіх тверджень про 

правову інституціоналізацію антикорупційних трансформацій у відкритому 

суспільстві набуває адміністративно-правового характеру. 

Використання концепту «відкрите суспільство» виправдане, по-перше, 

необхідністю посилити зв’язки держави та громадянського суспільства під 

час реалізації мети й завдань антикорупційної політики; по-друге, потребою 

наголосити на конструктивності такої взаємодії й пошуку всебічно 

виважених рішень, що сприятимуть реалізації прав усіх, а також на 
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важливості уникати крайніх форм соціально-правових конфліктів, 

протистояння публічної адміністрації та народу; по-третє, ключовим 

значенням акцентування уваги на критерії актуальності діянь держави й 

громадянського суспільства, що складають зміст протидії корупції. Якщо 

вони діють всупереч вимогам часу, не відчувають змін й тенденцій, значення 

ретроспективи політико-правового досвіду, специфіки національних 

правових традицій, свідомості, психології, культури, то утвердження 

доброчесності не відбувається. Громадянське суспільство може підтримати 

неправові рішення публічної влади на референдумі й через інші інститути 

демократії. А будучи відкритим до розуміння природи права та 

найкоротшого шляху до практичного впровадження його духу у відносини 

громадян, громадянське суспільство та підтримувана ним держава 

розвиваються. Така відкритість до прогресу правова, а значить 

антроповимірна, заснована на загальнолюдських цінностях. Сама по собі 

вона людська й соціальна чеснота – комплексний й системоутворюючий 

елемент доброчесності, що відкриває можливості для прояву інших людських 

чеснот на сталій основі у публічних службовців. 

Встановлено внутрішню цілісність наукової методології й 

праксеологічний зміст використаних методів пізнання предмету дослідження. 

Окреслено взаємозв’язки між предметом та методами його 

дослідження в межах тенденцій діалектичного, формально-логічного та 

онтологічного поєднання іншого роду загальнотеоретичних й 

загальнонаукових методологічних підходів через загальні ідеї, образи, 

смисли, концепти, поняття та інші епістеміологічні конструкти, що 

стосуються доброчесності публічної адміністрації. Структурно-

функціональний метод дозволив простежити зростання когнітивної 

спроможності пізнати належним чином предмет дослідження через 

осмислення місця, ролі, функціонального навантаження публічної 

адміністрації у загальному контексті світогляду членів відкритого 
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суспільства, публічно-правових відносин, взаємовідносин з парламентом й 

судами, органами правопорядку.  

Визначено, що предмет дослідження зумовив використання 

синергетичного підходу як базового, для вивчення зв’язків людських чеснот 

й права, що поєднаний з методологічним інструментарієм юридичних 

антропології й аксіології, біхевіоризму, герменевтики та іншого. 

Користуючись ним, розкрито епістеміологічні засади як ідеї доброчесності 

публічної адміністрації у складі онтологічних основ гносеологічних структур 

людської природи, так й інших концептів такого самого високого порядку 

теоретичного абстрагування (корупції, інституціоналізації, юридичної 

відкритості до прогресу тощо). 

Виявлено, що антикорупційній тематиці присвячено численні наукові 

роботи вчених-правників, а також науковців, які досліджують корупцію в 

межах предметного поля управління, економіки, політології, соціології, 

міжнародних відносин, психології тощо. Представники адміністративно-

правової доктрини (Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко та інші) розкрили проблеми з протидії корупції у 

межах дослідження публічно-правових інститутів управління, примусу, 

відповідальності, а також принципів й суб’єктно-об’єктних характеристик 

складників їхніх механізмів, а саме: заходів адміністративного запобігання 

(попередження), припинення правопорушень, стягнень за порушення 

адміністративно-правових норм тощо.  

Вітчизняні вчені висвітлили різні правові аспекти корупційної 

проблематики у своїх дисертаційних та монографічних дослідженнях, а саме: 

Р.В. Войтюк, Є.В. Глушко, М.А. Долгов, С.М. Івасенко, А.І. Каращенко, 

О.В. Клок, Ю.М. Комарова, І.В. Кушнарьов, Т.М. Міщенко, К.О. Розсоха, 

Д.О. Сіренко, Х.А.Т. Тулі, В.І. Федорович, Т.В. Хабарова, Д.О. Чібісов, 

Н.В. Чопик, М.В. Шедий, О.В. Шкуропат та інші.  

Значною є кількість наукових тематичних розробок, виконаних поза 

межами національного правового простору, іноземними мовами, аналіз яких 
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та їхня типологізація підтверджують спеціалізований характер досліджень 

(О. Бариса, Дж. Брукса, М. Гонсалеса да Азиза, І. Д’Алтейро, Р. Дремана, 

Д. Елсейда, Б. Ергун, Б. Кіа, Л. Кохалмі, Б. Ларсона, А. Ласкай, Ю. Ле, 

М. Лохаус, А. Мунджи-Пайпіді, Б. Нвінколь, К.М. Л. Ніту, М.Е. Ньюхауса, 

К. Олгу Кама, Е. Паріотті, Р. Пеліццо, У.Р. Родригеса, А.М. Санду, 

Р. Стапенхурста, А. Стеддон, М.С. Стефенсона, С. Томича, К. Томсона, Д. 

Тот, Дж. Файнемана, Дж. Філдса, М.А.П. Хейвуда, А. Хойкстра, Л. Хубертса, 

А.Р. Чана, М. Шана та ін.). 

Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері 

протидії корупції за посередництва публічної адміністрації, їхні 

трансформації були предметом уваги вчених-адміністративістів (О.Ю. 

Дрозда, А.І. Каращенка, В.В. Коваленка, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра та 

інших), а пов’язані із цим питання відкритості правової системи суспільства 

для прогресу досліджувалися теоретиками права, як згаданими вище, так й 

іншими. Основними гіпотезами розробки порушеної проблематики 

залишаються твердження про те, що корупція – це феномен не тільки 

викривлення природного змісту економічних, духовно-культурних, 

політичних та інших відносин; створення й інтерпретація антикорупційних 

механізмів засноване на принципах права; доброчесна поведінка посадових 

осіб публічної адміністрації вимагає чітких, вичерпних й однозначно 

зрозумілих правил правових актів з питань змісту їхньої професійної 

діяльності та оцінювання публічного службовця (центрального елементу 

структури його службової кар’єри, за Л.Р. Біла-Тіуновою); уніфікована 

судова практика застосування законів зумовлює зниження корупції. 
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РОЗДІЛ 2. КОГНІТИВНА ОСНОВА ПІЗНАННЯ 

СУТНІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРАВОВОЇ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

2.1. Вихідні засади правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації 

Відсутність легальних дефініцій і загальновизнаного доктринального 

розуміння принципів доброчесного публічного адміністрування призводить 

до того, що в більшості випадків їхнє значення визначається наукою, але 

часто ігнорується на практиці правозастосування і/або сприймається 

суперечливо, неоднозначно або не визначається зовсім. Це не сприяє 

прогнозованості та стабільності правопорядку, посилює флуктаційний ефект 

та невизначеність порядку дій, розсіюючи енергію та порушуючи чіткі 

алгоритми діяльності публічної адміністрації, що призводять до голоду, 

злиднів, дискримінації, расизму, гноблення і приниження власного народу, 

політичного насильства, корупції в адміністративних колах. Неналежне 

адміністрування правових відносин, у свою чергу, неминуче призводить до 

сумнівів громадян у необхідності дотримання чинних правових норм, 

порушуючи питання про їхню легітимність й актуалізуючи пошук 

використання корупційних й інших неправових способів ухилення від її 

вимог. Як, наприклад, безвідповідальна політика гватемальської публічної 

влади, яка забезпечувала інтереси великих підприємців і військових еліт, що 

призвело до надзвичайно високого рівня корупції державного апарату, 

поблажливості суддів до зростання політичного насильства, недотримання 

прав людини, а також інших безперервних погіршень соціального характеру. 
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Це стало причиною радикалізації громадськості у боротьбі проти корупції, 

переосмислення способів такої боротьби та перехід від легальних політичних 

до збройних методів, оскільки досвід неозброєного протесту впродовж 

останніх десятиліть виявився неефективним [515]. Відповідно  втрачається 

перевага доброчесності у взаємовідносинах публічної адміністрації з 

населенням, парламентом і судом, що нівелює мандат довіри усієї публічної 

влади та руйнує її систему – її незалежність, інноваційність та інституційну 

спроможність самостійно забезпечувати розвиток нації. 

Великою палатою Верховного Суду (постанова від 13.02.2019 по справі 

№ 810/2763/17) визначено, що публічним інтересом є важливі для значної 

кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації. 

Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних 

інтересів. А концепт «публічна адміністрація, відповідно до наявних 

в адміністративно-правовій доктрині відповідних визначень (Ю. П. Битяка, 

В. М. Гаращука, О. В. Кузьменко, С. Г. Стеценка та ін.), являє собою систему 

органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інших суб'єктів, 

наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом. Н.С. Сидоренко вказала, що освоюючи цінності 

культури, державний службовець може перетворювати, тлумачити їх, що 

визначається як його особистими якостями, так і характером його 

професійної діяльності. Професійна культура державного службовця є 

сферою творчого додатку й реалізації професійних здібностей особистості. У 

цінностях, як і кожна особистість, опредмечує свої суб‘єктивні сили й 

опосередковує процес присвоєння моральних, естетичних, етичних, правових 

та інших відносин,тобто, взаємодіючи з колегами, творить себе, визначає свій 

розвиток реалізуючи себе в професійній діяльності [330; 3, с. 87]. 
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Спираючись на знання культури та володіння нею на рівні умінь, навичок 

людина усвідомлює своє місце і роль у суспільстві, мету і сенс життя, 

відповідальність за свої вчинки, ставлення до інших людей. Завдяки культурі 

людина обирає захоплення, формує наміри, інтереси, стиль мислення та 

поведінки, професійні інтереси та ставлення до певної професії. Культура 

людини багато в чому визначає її духовний потенціал, наполегливість та 

успішність у навчанні, здобутті нових знань, формування професійних 

потреб [330] 

Обговорення питань вдосконалення як процедур, так й структур 

здійснення правосуддя і правоохоронної діяльності характеризується 

перманентністю, контроверсійністю, політизацією права та іншими 

суміжними ознаками. Для України дискурс суди і правоохоронні органи / 

органи правопорядку як важливий елемент стійкого розвитку суспільства 

і людини актуалізувався поетапно, виявляючи стійку тенденцію руху від 

руйнації національної держави до створення міцної правової основи 

національного відродження. У практичній площині трансформації суди і 

правоохоронні органи отримували наповнення у вигляді нових законів та 

інших нормативно-правових актів чи дії застарілих норм права, що були 

наслідком запеклої політичної боротьби і стагнації. Усе це також 

характеризувалося суттєвим впливом великих підприємців, корумпованих 

політиків, відображенням їхніх інтересів у профільних правових актах. 

Наразі процеси позбавлення від застарілих норм права, у яких механізми 

переслідування і утискання суб’єктів права домінують над інститутами 

профілактики, охорони, захисту і відновлення порушених прав осіб, та 

імплементації до законодавства позитивно-перспективних правил організації 

та функціонування судів і правоохоронних органів, у т. ч. з прийнятного 

досвіду зарубіжних країн, триває. 

Останніми роками (з 2014 р.) спостерігаємо ухвалення давно 

розроблених і нових правових актах в сфері правосуддя та правоохоронної 

діяльності. Їхній зміст та структура уніфіковані, зокрема за стандартним 
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набором у кожному законі правових принципів як вихідних ідей організації 

та діяльності судів і правоохоронних органів. У ЄС стандартизація в роботі 

таких органів відбувалася на базі відображення у правових актах та 

реального впровадження у судові і правоохоронні практики правових ідей, 

а саме: верховенства закону, деполітизації, демілітаризації, децентралізації, 

підзвітності та прозорості у роботі, тісної співпраці з населенням та 

місцевими громадами, професійної підготовки персоналу [396, с. 10–12]. 

Формулювання у законах України правових засад діяльності судів і 

правоохоронних органів ілюструє бажання парламенту як уніфікувати та 

деталізувати ці засади, так і закласти тенденцію до посилення дії духовно-

культурних чинників у свідомості працівників цих органів під час оцінок 

і корегування своїх діянь на предмет їхньої відповідності принципам права, у 

т. ч. недопущення корупції. У тім, у вигляді принципу 

«попередження / недопущення корупції» дотепер не сформульовані у 

жодному профільному законі з питань організації та функціонування органів 

публічної адміністрації. Тільки на рівні спеціального закону «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII правила для попередження 

корупції виписані, водночас відповідного принципу права також не 

визначено. У порівнянні з виписуванням законодавцем у кожному новому 

профільному законі по судах і правоохоронних органах окремих деталей ідеї 

верховенства права, логіка із замовчуванням на рівні цих законів ідеї 

недопущення корупції відсутня. За ст. 8 Конституції України від 28.06.1996 

№ 254к/96-ВР: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права», 

якщо ця ідея визнається і діє з 1996 р., тоді питання про підстави і 

доцільність повторення цього принципу у кожному із зазначених вище законі 

невиправдано. У будь-якому випадку, це непослідовна законодавча техніка і 

правова політика. Адже якщо обираємо шлях повторення того, що вже 

зафіксовано для всіх, ще спеціально і окремо для кожного, що, звісно, 

ефективності не додає, тоді виникає питання про те, яким же чином 

інтерпретується законодавцем така ознака права як «загальність». А у 
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прикладному вимірі досліджуваної проблеми очевидною стають законодавчі 

прогалини, а саме: у профільному законі про запобігання корупції ідея 

недопущення корупції присутня, хоча і не визначена, а у профільних законах 

про суди і правоохоронні органи така ідея жодним чином навіть не виписана, 

не те що визначена як принцип організації і/або діяльності. Гостроти 

проблеми, у вигляді нерозуміння і/або спрощеного розуміння вимірів і дії 

принципу верховенства права більшістю працівників судів і правоохоронних 

органів, додає те, що парламент не наголосив у законі про недопущення 

корупції як одній з фундаментальних передумов дії ідеї верховенства права. 

Зміст цієї вихідної ідеї для правозастосовників описано тільки у вигляді 

положень про цінність людини, її прав та свобод, що визначає спрямованість 

діяльності держави; а також через акцентування уваги на необхідності 

застосування практики ЄСПЛ. Тобто по факту верховенство права визначено 

через абстракції не менш високого порядку, без посилання на небезпеку 

корупції, без акцентів у текстах законів на механізми перманентного 

підтримання адекватного розуміння змісту цієї ідеї та відображення цього у 

професійній діяльності судів і правоохоронних органів. Досягнення цієї мети 

в сукупності з природою зазначеної ідеї орієнтує на необхідність 

поглиблення духовно-культурних вимірів душі та інтелекту працівників 

зазначених органів, на потребу у коштах для цього, на важливість врахування 

проблеми корупції під час практичних кроків з реалізації принципу 

верховенства права та його складових. Інакше, як влучно зауважила 

Т. Хабарова: «наслідки спричинені корупцією нищать духовні та моральні 

цінності, знижують авторитет України у відносинах з іншими, більш 

розвиненими та менш корумпованими країнами Європи та світу, а також 

пропагують протиправний спосіб життя» [396, с. 22]. 

Надмірна кількість кризових явищ в усіх сферах суспільного життя, 

поширення корупції засвідчують складний і суперечливий характер реформ. 

Можна погодитися з деякими дослідниками, які стверджують, що чинниками 

цього є нехтування владою ідеологічними питаннями та духовними 
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процесами у суспільстві [222, с. 26]. Культура містить систему цінностей та 

норм, які впливають на формування індивідуальної, групової та суспільної 

свідомості [18, с. 8], на створення механізмів реалізації права [156, с. 17; 479]. 

Наявний рівень якості відповідного законодавства означає, що 

відповідальність судів і правоохоронних органів зростає пропорційно 

безвідповідальності народних депутатів, які ухвалили неякісні закони та інші 

правові акти. Етика відповідальності узгоджується з етикою ненасилля, яка 

пропагує ідеї толерантності, акцентуючи увагу на важливості вироблення 

взаємної терпимості цивілізацій, культур, націй та соціальних груп [402, 

с. 23], що можливо тільки в умовах чесності, некорумпованості. Духовність і 

культура стають єдиними передумовами належного розуміння правил 

інтерпретації та застосування законодавства під час відправлення правосуддя 

судами і застосування примусу правоохоронними органами. І правовий стан 

дотримання принципів права, у т. ч. ідеї недопущення корупції, за таких умов 

стає надто тривким і непевним. Як слушно зауважив Є. Невмержицький, 

запобігання та протидія корупції вимагає глибокого духовного осмислення 

цього феномену, вивільнення від формально-юридичного розуміння цього 

негативного явища, адже його підґрунтя сягає глибинних соціальних, 

політичних та економічних процесів, характерних для українського 

суспільства [235, с. 154-156]. Наголошено також, що структура кримінальної 

юстиції не повністю відповідає поставленим завданням по боротьбі зі 

злочинністю. Правоохоронні органи, створені як механізм переслідувань і 

репресій, не були трансформовані в інститут захисту і відновлення 

порушених прав осіб. Існуюча модель правоохоронної системи 

характеризується високим рівнем корупції та надто низькою довірою з боку 

населення. Чинна модель системи кримінальної юстиції та правоохоронних 

органів стає: а) наслідком приватного прояву масової культури, що нав’язує 

надто небезпечні для несталої української демократії цінності культу грошей, 

насильства, наркоманії, релігійної експансії [222, с. 24]; б) результатом 

культивування споживацьких інтересів і настроїв у громадян; в) живильним 
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середовищем для високолатентної корупції і злочинності, джерелом 

авторитарних тенденцій [211, с. 4], блокування розвитку в умовах відкритості 

соціальному прогресові. Сукупно це має ті самі наслідки, що й розкладання 

стародавніх суспільств через вади, які нині характерні й сучасному 

суспільству, а саме: пригнічення, яке не знає міри; корупція; політичні 

інтриги; змови і зради. Але там була створена модель життя, в якій людина 

залишалася вічним боржником творіння, залежала природних сил, які її 

породили [191, с. 95]. 

Духовність являє собою іманентну характеристику особистості, 

присутню у всіх відношеннях «людина – світ». Рівень знань, освіченість, 

етико-моральна система співвідношень людини як особистості та її ставлення 

до соціальної реальності виникає на основі знань відповідного рівня розвитку 

інтелекту. Цей рівень є вищим проявом людської сутності і залежить від 

конкретного етапу історичного розвитку та осмислення навколишньої 

дійсності у межах суб’єктивної свідомості [402, с. 23-24]. У контексті 

проблеми протидії корупції засоби поглиблення духовності працівників 

публічної адміністрації більшою мірою стосуються розвитку їхнього 

інтелекту як форми прояву духовності. Водночас естетичний (художньо-

творчий) вимір духу в сфері правосуддя і правоохоронної діяльності 

спеціально не розвивається. Хоча він також стає передумовою попередження 

корупційних проявів, адже тривале сприйняття прекрасного у мистецтві 

убезпечує від потворного як у свідомості, так й у житті. 

Духовно-культурна основа визначає правоосмислювальний 

доброчесний / антикорупційний потенціал правозастосовника, у т. ч. для 

представників судів і правоохоронних органів. Ці підвалини дозволяють 

врахувати усі ознаки (системність, загальнообов’язковість, нормативність, 

формальна визначеність, встановлення і гарантування державою та ін.) і 

якості (антропо- і соціовимірність, динамічність, верховенство, 

справедливість, перманентну відкритість соціальному прогресу, гуманізм, 

доброчесність / антикорупційність та ін.) права. У цьому зв’язку доречним 



 

117 

став висновок М. Козюбри, що першою умовою цілісності, системної єдності 

(лат. cohaerens – «той, який перебуває у зв'язках, взаємозв’язках») юридичної, 

у т. ч. судової, аргументації є розуміння самого права як багатоаспектної 

цілісності, що існує в різних проявах і формах, основні з яких тісно пов’язані 

зі здобутками концепцій природного права, юридичного позитивізму та 

соціологічної юриспруденції. Доброчесне відбиття норм права у свідомості 

судді і правоохоронця найбільшим чином живиться з вчень доктрини 

природного права, відповідно до якої головний акцент зроблено на праві як 

духовному феномені – ідеалах справедливості, індивідуальної свободи, 

рівності, невідчужуваних правах людини та інших гуманістичних цінностях, 

тобто на відправних світоглядних засадах права, без яких воно просто 

немислиме. У диспозиції з теорією юридичного позитивізму, зазначені 

правозастосовними зосереджують увагу тільки на встановлених нормативно-

інституційних аспектах права, без яких такі його властивості, як 

визначеність, передбачуваність, упорядкованість, гарантованість, 

стабільність недосяжні. Знімає проблеми крайнощів – невиправданого 

юридичного лібералізму та позитивізму – композиція цих двох підходів у 

межах інтегративної теорії праворозуміння, яка у т. ч. абсорбує переваги 

концепції соціологічної юриспруденції та її варіантів (у т. ч. школи 

правового реалізму), які зміщують акценти з абстрактних ідеалів і 

нормативних текстів у площину конкретного, динамічного функціонування 

права, його дії в реальному житті, насамперед у правовідносинах і 

юридичних рішеннях, без чого ідеали і юридичні тексти перетворюються на 

декларації, які не мають прямого відношення до права [160, с. 23-24; 350]. 

За слушною думкою С. Погребняка, принцип являє собою основні, 

основоположні, засадничі, фундаментальні, вихідні, загальні, керівні, 

відправні, провідні, чільні ідеї, положення, вимоги [268, с. 24]. Правові ідеї ... 

спочатку перебувають в юридичній матерії, що виражена у законах, ... як 

самої суті, центральної ланки юридичної організації (внутрішньої форми) 

правового матеріалу - свого роду «стрижня» юридичних конструкцій» 
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[8, с. 311]. Саме на рівні цих ідей відбувається первинне поєднання 

абстрактних сутностей духовної культури і права у сфері попередження 

корупції під час трансформацій законодавства про правосуддя та 

правоохоронну діяльність. Серед таких фундаментальних правових 

принципів, які виникають та діють у свідомості парламентарів, суддів і 

правоохоронців у вигляді духовно-культурних ідей, цінностей, переконань та 

готовності їх застосовувати, виокремлюємо наступні засади. 

Добро – чеснота, благо, поняття якого має найбільшу частку оцінності; 

досконалість предмету, думки, рішення, діяння поєднані з емоційним 

схваленням цінності добра, корисності, чемності, відповідності своєму 

призначенню, виправлення недоліків закону, його справедливе й однаково 

рівне (aequitas) застосування; ознака правосудності судових рішень як 

результату досконалої належності, довершеності співвіднесення інтересів. 

Відвертість / щирість / чесність – чеснота, яка характеризує здатність 

людини виражати свої істинно справжні думки та діяти відповідно до них, 

відкрито та щиро спілкуватися й будувати відносини з людьми; сила / вияв 

перманентної вірності до інших; непідкупність і тісні зв’язки з жертовністю; 

ознака порядності, відповідальності та основа довіри; 

Довіра – принцип й аксіологічно детерміновані правовідносини, 

суб’єкти яких на основі однакових цінностей, вірять одне одному, у правоту, 

чесність, щирість і т. ін. [247, с. 790]. В рамках комунікативної взаємодії 

цінності виконують ключову роль: вони, на відміну від поглядів, установок, 

переконань і т. д., виражають те спільне, що дозволяє досягти 

взаєморозуміння в рамках життєвого простору. Саме тому прагнення суб'єкта 

бути визнаним, почутим в правовому полі нерозривно пов'язане з 

необхідністю визнання і прийняття тих правових цінностей, які існують в 

конкретній правовій системі. Визнання цінностей правової сфери є інтенцією 

розуміння і досягнення компромісу [77, с. 58], зокрема й успішної 

антикорупційної політики. 
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Довіра – це також соціальна впевненість у надійності об’єкта, що 

ґрунтується на уявленні або знанні про нього і пов'язана зі здатністю 

передбачати, прогнозувати і/або впливати на дії цього об'єкта, контролювати 

його діяльність, за результатами уявлень, які формуються на основі досвіду 

взаємодії з ним, а також у процесі комунікації, коли інформація про об'єкт 

транслюється безпосередньо іншими людьми або опосередковано через ЗМІ, 

книги, фільми тощо. Довіра базується на синтезі власного та групового 

досвіду уявлень про об'єкт і пов'язана з певними очікуваннями відносно 

нього [117, с. 190], а у питаннях оцінок ступенів доброчесності й 

корумпованості публічної адміністрації такі уявлення, переконання повинні 

мати чіткі критерії й по можливості максимально можливим чином 

обраховуватися за формулами норм адміністративного права, їхніми 

алгоритмами аналізу цифр й фактів життя кожного публічного службовця. 

Інакше відсутність конкретних критеріїв та їхніх компонентів, на основі яких 

неспростовно може встановлюватися ступінь корумпованості національних 

урядів, їхніх представників стануть засобом для безпідставних звинувачень, 

неправомірного втручання у сфери посадових обов’язків, відповідальності 

публічного службовця, його внутрішні справи особистого й сімейного життя 

[398, с. 94]. Довіра аксіологічно детермінована.  

Совість – найвища форма здатності особистості до морального 

самоконтролю і самоусвідомлення [48, с. 46]; формальна суб’єктивність, 

тісно пов’язана з почуттями обов’язку, сорому, мотиву, честі й гідності. 

Це також усвідомлення суддею/правоохоронцем повноти та інших 

параметрів належного виконання своїх зобов'язань або реалізації всіх своїх 

можливостей в конкретній ситуації; відчуття/інстинкт етичного 

самозбереження [421, с. 191]. 

Об’єктивність – застосування права, яке об’єктивоване прогресивною 

культурою суспільства, що ґрунтується дотриманні загальнолюдських 

цінностей, незалежно від їх суб’єктивних інтерпретацій; маркер відсутності 

упередженості та латентної корупції. 
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Сумлінність / добросовісність / попередження корупції – суб'єктивний 

стан особи при здійсненні юридичних актів, його необізнаність про 

обставини, що порочать зовнішню чи внутрішню правомірність акту і 

можуть змусити чесну у юридичному сенсі людину відмовитися від його 

здійснення, незважаючи на відсутність формальних до того перешкод 

[119, с. 203]; тісно пов’язані з вірністю, чесністю, дбайливістю, точністю, 

сумлінністю, уважністю, ретельністю, справністю, скрупулезністю (від лат. 

scrupulosus «кам'янистий», малий гострий камінчик, крихта, крупиця, 

часточка), старанністю. 

Доброчесність / недопущення корупції: в антикорупційному сенсі 

публічного сектору суспільного життя – відсутність обману посадових осіб 

органів публічної влади щодо джерел свого збагачення (доходів) і відносно 

їхніх неправомірних діянь. 

Професіональність – якісно-ціннісний комплекс поєднання глибоких 

різносторонніх знань, умінь, професійних управлінських та інших навиків, 

практичного досвіду, загальнолюдської культури, що відображає ступінь 

самоорганізації особи, рівень її професійної діяльності, забезпечує 

ефективність, у даному випадку судів і правоохоронних органів, та сприяє 

зростанню її авторитету [151, с. 68]; якість, зокрема посадових осіб органів 

публічної влади, що забезпечує за інших рівних умов результативність та 

ефективність об’єктивно обумовленої професійної діяльності, спирається на 

історичні традиції, прогресивні правові цінності, організаційно-виконавчі 

засади суспільства та його інституцій; 

Наступництво – отримання від попередніх поколінь механізмів 

підтримання відкритості суспільств до соціального прогресу та усвідомлення 

суті цих механізмів на належному рівні, у т. ч. через відмову від тих ідеалів, 

засад, звичок і звичаїв, вікових переказів, з якими неможливо пов’язати 

поступальний рух вперед, на основі яких не складаються передові побутові 

основи життя. У сукупності врахування цих духовно-культурних вимірів 

правових принципів попередження корупції у парадигмі реформування 



 

121 

правосуддя та правоохоронної діяльності сприятиме дотриманню тенденцій 

антропо- і соціовимірності права, а також утвердження верховенства права 

(ідей рівності, справедливості, законності та ін.). 

Отже, духовно-культурні основи вищеохарактеризованих правових 

принципів суть статичної основи для антикорупційних процесів 

перетворення публічного права в умовах розбудови відкритого суспільства. 

Темпоральною складовою такого реформування стає ідея перманентності, що 

характеризує динамічність цієї основи – його безперервного існування в часі 

та врахування, за рахунок відкритості права і держави, прогресивних змін в 

інших сферах суспільного життя. Більше цього, дотримання загальних 

принципів статичної основи правових перетворень в окресленій сфері, 

зумовлює динаміку змін. Прикладне значення принципу перманентності 

правових перетворень з попередження корупції у парадигмі реформування 

правосуддя та правоохоронної діяльності виражається у виокремленні етапів 

цього реформування. Ключовими критеріями для цього стали ті загальні 

сутнісні зміни вітчизняних реалій права (у т. ч. моралі), політики, економіки, 

духовності та зумовлених знаннями про них станів волі, що визначили суть 

та хід зазначених реформ. Стосовно зазначеної проблематики отримуємо такі 

критерії та етапи, а саме: 1) концептуальні зміни права та інших сфер життя 

суспільства (темпоральні рамки 90-ті роки ХХ ст.). Впродовж цього етапу 

суди та правоохоронні органи і наукові знання про них очищали від 

основних рис радянського права, політики, феноменології їхнього пізнання; 

правова культура суспільства та особистості втрачала риси суб’єктної 

пригніченості, страху перед публічними органами влади, безініціативності, 

розгубленості перед свободою; рельєф ментального поля свободи був 

окреслений пасіонаріями, живими людьми, залишаючи на периферії велику 

кількість громадян, які не могли достатньою мірою перебудувати свою 

свідомість у формат вільної дії та персональної відповідальності за свої 

цінності, позбутися провінційності і/або неконструктивних навіювань 

моделей поведінки з боку держави [192]; 2) формування національних рис 
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права і політики (темпоральні рамки 2000-02.2014 ХХІ ст.) – відзначається 

стійкою тенденцією поглиблення наукових досліджень потрібних напрямів 

діяльності судів та правоохоронних органів та прийнятних для цього 

структур; сфера практичного застосування результатів таких досліджень 

наштовхується на невпинно зростаючою геополітичною слабкістю України, 

зумовленою сильною політичною кон’юнктурністю, недбальством більшості 

парламентарів, суддів та посадових осіб органів публічної влади. Їхні 

деконструктивні підходи до своїх обов’язків обумовили величезні втрати 

національного багатства і врешті-решт військові дії в окремих районах Сходу 

України та окупацію Автономної Республіки Крим; у цей період була 

розформована Національна гвардія з одночасним утворенням внутрішніх 

військ МВС; було ухвалено 3 процесуальних кодекси (2004, 2005, 2012), 

зміни до Конституції України (2004, 2010 роки та у лютому 2014), двічі 

ухвалювали нові закони щодо судів (2002, 2010 роки), закони протидії 

тероризму, розвідувальної діяльності, податковий кодекс з процесуальними 

нормами та деякі інші; 3) цивілізаційне визначення вектору та змістовне 

наповнення правових реформ (темпоральні рамки від 03.2014 ХХІ ст. до 

сьогодні) – геополітичні чинники (агресія РФ, інтеграція до ЄС, відсутність 

військової та дієвої в короткостроковій перспективі підтримки від гарантів 

основ національної безпеки України – США, Великобританії, РФ та ін.), 

критична руйнація національних цінностей серед основних політико-

правових інститутів та, як наслідок, відсутність ефективності та довіри до 

публічної влади, а також суттєве втручання відкритого громадянського 

суспільства у націєтворчі процеси зумовили оперативне доопрацювання й 

ухвалення нових законів і правок до чинних щодо судів та правоохоронних 

органів, а саме: нові закони щодо протидії корупції, про прокуратуру, про 

суди, про Вищу раду правосуддя, про державну аудиторську службу, про 

органи виконання рішень судів і приватних виконавців; відновлення 

Національної гвардії; створення НАБУ, НАЗК, ДБР, Нацагентства з розшуку 

активів, поліції та ін. 
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б) доброчесною є така поведінка державно-владних осіб, за якою вони 

демонструють суспільству стриманість у словах та діях; ввічливість; 

не конфліктність; поважливе ставлення до пересічних громадян; реальність, а 

не видимість роботи; високий рівень загальної, політичної, управлінської, 

правової культури; скромність у доходах і витратах, чесність статків 

(розкоші маєтків, автомобілів, інших речей та нерухомості) тощо; 

високоморальна характеристика представників публічної влади, діяльність 

яких спрямована на досягнення добра як для кожної окремої людини, так і 

суспільства [378]; 

Таким чином, духовність являє собою найвищий прояв людської 

сутності на кожному історичному етапі розвитку нації у вигляді глибоко 

осмислених знань (як засобу соціалізації), освіченості, етико-моральної 

системи співвідношень людини як особистості, її ставлення до себе, іншої 

людини та інших суб’єктів, навколишньої реальності. Для посадових осіб 

органів публічної адміністрації духовність як найвищий прояв їхньої високої 

культури у вигляді усвідомлення власної самоцінності і свого світу, свободи, 

причетності до суспільства; відчуття істини, ідеалів добра й краси, 

милосердя, стає способом чесного / щирого / антикорупційного усвідомлення 

себе і своїх діянь / вчинків, які вони спрямовують на досягнення цілей 

соціального прогресу, відповідно до власної совісті, норм-принципів права і 

моралі у відкритому суспільстві. 

Первинне поєднання абстрактних сутностей духовної культури і права 

в сфері попередження корупції під час трансформацій законодавства про 

публічне адміністрування відбувається на рівні основоположних ідей. Серед 

таких фундаментальних правових принципів, які виникають та діють 

у свідомості парламентарів, посадових осіб органів публічної адміністрації, 

суддів у вигляді духовно-культурних ідей, цінностей, переконань та 

готовності їх застосовувати, виокремлюємо добро, відвертість / щирість / 

чесність, довіру, совість, об’єктивність, сумлінність / добросовісність / 

попередження корупції, доброчесність / недопущення корупції, 
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професіональність, наступництво. Відсутність легальних дефініцій і 

загальновизнаного доктринального розуміння зазначених вище принципів 

призводять до того, що в більшості випадків їхнє значення визначається 

наукою і правозастосовниками суперечливо, неоднозначно або не 

визначається зовсім. Це відповідно не сприяє прогнозованості та упевненості 

у стабільності правопорядку. 

Чиновник, як і будь-яка людина, мислить в межах загальнолюдських 

бінарних опозицій: добро (чесність, доброчесність, справедливість, совість, 

довіра) та обман (приховування справжнього стану справ, підкупність, 

неправомірна вигода, безчесність, корупція). Відсутність або недостатність 

розвитку правової культури, органічно нашарованої на загальний рівень 

виховання, схиляє людину до недоброчесних діянь [53]. Домінування у 

свідомості людини зажерливості, наприклад демонструють чиновники, що 

збагатилися не правовим шляхом, коли вони не можуть пояснити і/або 

обґрунтувати наявні у них (їхніх родичів, близьких осіб) статки [275; 276]. 

Цей недолік їхньої природи маркує екзестенційну посередність, низьку якість 

духовних рис, характеризуючи їх сукупно як представників закритого 

суспільства. Члени такого суспільства нездатні інтегруватися до спільнот 

відкритих суспільств, незалежно від приналежності останніх до Східної, 

Західної, Мусульманської, Іудейської чи інших систем правових цінностей. 

2.2. Політико-правові та соціально-правові умови утвердження 

доброчесності в органах публічної адміністрації 

Вищеохарактеризовані передумови підсилюються деструктивної 

політикою протидії корупції. Коли влада зневажає право і законність, знищує 

довіру до неї і її органів, це стає спусковим механізмом масового прояву 

криміногенного потенціалу. Наразі таке правопорушення, як корупція, 
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перейшло «в ранг грабежу і розкрадання країни неймовірними темпами. За 

таких умовах попередження злочинності неможливо [70, с. 276]. Як у 

випадку з транзитивною економікою, політична корупція і/або 

неефективність політики органів публічної влади наслідок перехідної 

демократії, коли громадяни ще не вміють обирати кращих, контролювати їх 

та своєчасно замінювати на більш прогресивних політиків / управлінців 

[457]. Тобто у громадян наявна низька політична культура, натомість 

держава, користуючись цим, намагається зберегти свій вирішальний вплив у 

надмірній кількості сфер суспільного життя, де вона не виявляє належної 

ефективності в умовах чесної соціальної конкуренції (у т. ч. на міжнародних 

ринках природних ресурсів, праці, фінансів тощо). Цьому сприяє 

непрозорість системи державного управління,  відсутність регламентованих 

процесів вироблення державної політики на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. Зарубіжні вчені-практики влучно підкреслюють, що з-

поміж іншого високий рейтинг свободи від корупції Канади, зокрема її 

системи освіти, правосуддя, обумовлений публічною прозорістю, чіткістю та 

відкритістю діянь органів публічної влади. Усі дії, вартість адміністративних 

послуг висвітлюється на сайтах органів публічної влади та інших 

організацій». Політичні інтереси перевершують національні пріоритети 

розвитку у закритих суспільствах, де мотиви ухвалення публічно-правових 

рішень відображають кон’юнктурні умови політичних відносин у країні, а не 

позитивно-перспективні тенденції її політико-правового розвитку [468]. 

Політико-правові та інші соціальні (у т. ч. формально-юридичні) умови 

реалізації особою наданих їй правовим способом публічно-владних 

управлінських функцій можуть зумовлювати можливості цієї особи для 

недоброчесної поведінки – неправомірного збагачення, особистого 

кар’єрного зростання і т. п. Люди вільні, а тому діють у межах об’єктивно 

наявних варіантів поведінки і своїх суб’єктивних можливостей [241, с. 6]. 

Обмеженнями для них стають правові норми. Утім їхня формально-

юридична прескрипція (від лат. prescribere – предписувати) так й не стає 
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реальністю, якщо правові норми: а) мають вади нормативності [127] – 

описувані ними цінності і/або процедури забезпечення цінностей не є такими 

об’єктивно і/або неналежно (неточно, неповно тощо) визначені в законах та 

інших джерелах права; б) не сприймаються людиною. Ці взаємозв’язки 

(права, людини і суспільства) виявляються усюди. Зокрема, у сфері 

опосередкованих антикорупційним законодавством відносин з перерозподілу 

матеріальних благ серед державних службовців незаперечними стали 

цінності чесності, добросовісності, щирості і т. п. Утім проблемою 

залишається запропоновані законодавцем процедури забезпечення 

збереження цих цінностей. Більше цього, далеко не кожний чиновник визнає 

значущість, корисність, важливість таких цінностей і/або здатний діяти 

відповідно до них. Як наслідок проблема корупції сприймається по-різному в 

межах як окремого суспільства, так й в межах соціальних спільнот усього 

світу. Варіативність залежить від вищезгаданих умов цивілізаційного 

розвитку, які не долаються виключно юридичними засобами. 

Серед низки визначень поняття «корупція» та його розгорнутого 

обґрунтування не зустрічаються зв’язків з ідеєю протидії недоброчесній 

поведінці через уведення до законодавчого поля норми-принципу з назвою 

«недопущення корупції». Ця норма покликана виконувати роль орієнтира, 

ідеологічно очевидного і невідворотного. Вчені і практики наводять низку 

аргументів про системність проблеми корупції, які далеко не вичерпуються 

юридичними чинниками (зв’язками), а сягають глибинних основ духовної 

культури та ментальності кожної нації. Хоча право і залишається 

регулятивним принципом у системі організації людських взаємин загального 

– соціокультурного – значення [196, с. 36], заснованим, як слушно відзначив 

А. Колодій, з-поміж іншого на політичних, економічних та ідеологічних 

вимірах суспільних відносин [164, с. 69]. На цих рівнях формується і 

трансформується світогляд людини, у т. ч., звісно, й у частині чесності та 

добросовісності поведінки. Відомий нам вітчизняний досвід сприйняття 

населенням корупції на тлі недостатньої дієвості процесуального права та 
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інститутів публічної влади ілюструють результати соціологічного 

дослідження (додаток В).  

Кожна країна має проблеми недоброчесності в сфері публічної влади. 

Різниця між ними полягає тільки у масштабності корупції та природі 

політико-правових й супутніх їм передумов, що обумовили виклики чесності, 

совісті та відповідальності. Врахування позитивного зарубіжного досвіду 

протидії корупції повинне відбуватись на основі концепції еквівалентних 

культур [156, с. 20], що зобов’язує, зокрема вітчизняного законодавця 

враховувати сильні сторони української культури, її самодостатність, 

унікальність та рівноцінність (рівнозначність) серед будь-яких культур. 

Власне запропонована думка про формально-юридичну фіксацію ідеї про 

«недопущення корупції» як норми-принципу публічного права суспільства, 

відкритого до прогресу, унікальна, має під собою об’єктивні політико-

правові передумови для впровадження та стає ефективним засобом протидії 

корупції. 

Отримання неправомірної вигоди гальмує, зупиняє розвиток або навіть 

обумовлює соціальний регрес. Семасеологічно це негативне явище 

маркується термінами «корупція», «хабарництво» (німец. «die Korruption», 

«der Bestechung»). Семантика в даному випадку не стає головною рисою цих 

органів, хоча усі назви тематично й знаходяться в однаковій предметній канві 

– незаконного збагачення публічної влади та бізнесу. Тобто визначальним 

для цього напряму правоохоронної діяльності стають суб’єкти, а саме: 

представники органів публічної влади, підприємці та їхні родичі. При цьому 

об’єктом/предметом (що формально-юридично і лексично розрізняються, а за 

соціологічного підходу тотожні) злочину (кримінального правопорушення) 

незаконного збагачення цих суб’єктів стають матеріальні цінності та інші 

вигоди. Суттєвою ознакою предметної діяльності антикорупційних органів є 

великий розмір такого збагачення. Оскільки усі умови (наявність публічної 

влади; її потенційна можливість неправомірно збагачуватися; такі вигоди 

непомірно великі, порівняно валового внутрішнього продукту на одну особу) 
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необхідно, постійно дотримуються у соціальному житті будь-якої нації, 

справляючи на нього суттєвий вплив, то проблема створення спеціальних 

інститутів для боротьби з корупцією виявляє властивості загальної 

закономірності (the overall regularity) у сфері права, набуваючи 

загальноправового характеру. 

Історично усі нації мають проблеми з ефективністю роботи публічної 

влади, які вирішуються на рівні низки юридичних та економічних наук, 

політології тощо. Рішення про утворення «спеціального органу правопорядку 

для боротьби з корупцією» повинно бути обґрунтовано перш за все 

духовними та економічними передумовами права і політики, а не бути 

кон’юнктурним політичним рішенням. Як влучно підкреслив прихильник 

природно-правової теорії праворозуміння Ч. Беккарія: «Хочете попередити 

злочини? Зробіть так, щоб закони були ясними, простими, щоб уся сила нації 

була зосереджена на їх захисті і щоб жодна частина цієї сили не прямувала на 

їх знищення. Зробіть так, щоб закони менше опікувалися окремими 

соціальними прошарками, ніж самими людьми. Зробіть так, щоб люди 

боялися їх і тільки їх. Страх перед законом благородний, але страх людини 

перед людиною згубний і породжує злочини» [28, с. 151]. В. Сирих вдало 

підкреслив, що підставою створення норм публічного права, у т. ч. з протидії 

корупції, стає політико-правова діяльність, яка здійснюється державою, 

суспільством і особою у вигляді правотворчості, правозабезпечення, 

правоохорони, правозахисту, вираження політичних думок і оцінок 

населенням [367, с. 313]. Доречно згадати І. Коваля, який встановив, що 

у кожного народу в процесі його історичного буття виробився власний 

менталітет, як своєрідний спосіб усвідомлення і ставлення до світу, 

зумовлений традиціями, вихованням, релігійними уявленнями, мовою тощо. 

Він складається з базових теоретичних невідомих компонентів, які є основою 

інтегральних установок, настанов, потенційними засадами світосприйняття і 

які можуть (за певних умов) проявитися в життєдіяльності людини. Своєю 

чергою, у ментальності як динаміці проявляються тільки деякі елементи 
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менталітету у формі мислення, почуття, пристрасті, дії. Правовий менталітет 

має компоненти, пов’язані з правовою природою людини, природним та 

позитивним правом. Антропологічні компоненти правового менталітету 

вписуються в логічну схему детермінізму: людина – причина – 

закономірність та об’єднуються у дві групи: 1) онтологічно-природну, яка 

вміщує установки космічного детермінізму, природні та специфічно 

природжені норми, етнічно-родинні феномени; 2) деонтологічно-

культурологічну – антропологічно-етичний детермінізм, культурно-правові 

норми, соціалізаційні настанови та закономірні зв’язки між ними. 

Масова правосвідомість найбільше відображає зміст правового 

менталітету, в якому міцно вкорінені антропологічні властивості права. Ця 

вкоріненість виконує роль внутрішніх, підсвідомих імперативів, де 

підсвідоме право – система закритих психічних процесів, які не перебувають 

у фокусі свідомості, але впливають на поведінку людини за правилом 

дивного атрактора (підмножини) [155, с. 6-8]. Ментальність як комплексна 

соціально-психологічна якість дозволяє в контексті порушеної нами 

проблеми виявити корупційні установки («ментальна матриця»), корупційні 

викривлення способів бачення світу («матриці сприйняття») та уявлень 

людей («культурні коди»), які інкорпоровані у соціальну спільноту [185, с. 

77]. 

Схильність до корупції / неправомірної вигоди об’єктивно не властива 

природі людині від народження. Це соціально набута якість. Т. Джефферсон 

слушно наголосив, що «корупція в цій країні, як і в тій, звідки ми походимо, 

охопить уряд і пошириться на основну масу нашого народу; коли уряд 

купить голоси народу і змусить його заплатити повну ціну. Людська природа 

однакова на обох берегах Атлантичного океану і залишиться однаковою під 

впливом одних і тих же обставин. Настав час стерегтися корупції і тиранії, 

поки вони не заволоділи нами» [99, с. 197]. Корупційні психологічні 

характеристики повинні пояснюватися з точки зору властивостей 

соціокультурного взаємодії, в матрицю якого вони закладені. Без знання 
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суспільства і культури, в яких народжується і росте індивід, ніякі його 

особисті риси – вірування, ідеї, переконання, смаки, пристрасті і те, що 

викликає неприязнь, - не можуть бути зрозумілі; вся ментальність людини, 

манери і звичаї, його стиль поведінки і образ життя цілковито незбагненні. 

Не тільки психосоціальна особистість у цілому, але багато з її біологічних 

якостей ліпляться і обумовлюються соціокультурним простором, в якому 

вона виростає [339, с. 144]. 

Феномен корупції у сфері публічної влади стає приватним проявом 

поведінкового коду, що детермінує стійкий соціально-психологічний стан 

суб’єкта (людини, нації, народу), його органічну цілісність соціально-

психологічних якостей і рис, яка обумовлює конкретну реакцію суб’єкта 

менталітету на зміни навколишніх умов. Тоді професійний менталітет 

державних службовців уявляється як спосіб мислення та поведінки 

особистості, що відповідає критеріям моралі та вимогам професійного 

кодексу державних службовців і забезпечує належну ефективність виконання 

ними службового обов’язку в галузі публічного управління [392, с. 10]. 

І розуміння корупції полягає не у тому або іншому типі виокремлення 

соціальної взаємодії, а у тому як цей тип вжито чи використано [83, с. 24].  

Отже, для української нації створення ефективних органів 

правопорядку в сфері протидії корупції є доказом щирого прагнення 

інтегруватися до кращих і підходящих пасіонарним особливостям 

української нації цивілізаційних стандартів ЄС. Цей крок, звісно залишиться 

змістовно пустим, якщо не відбуватиметься якісна соціалізація більшості 

населення, у т. ч. через покращення існуючого стану ментальності. Еволюція 

ментальності - повільний історичний процес, хоча у ситуаціях виклику 

(наприклад, дієвих конструктивних протестів громадян проти актів корупції), 

відбуваються швидкі адаптаційні зміни ментальності – ментальні революції. 

На додаток до духовно-культурних передумов зараховуємо соціально-

економічні чинники. Світова практика переконує, що розвиток економічних 

відносин і розростання апарату публічної влади зумовило концентрацію 
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і централізацію корупції в формі корупційних мереж. Така форма 

кримінальної діяльності є менш прозорою, ніж індивідуальна корупція, має 

більше можливостей в отриманні підтримки впливових держструктур, які 

беруть участь в отриманні хабарів безпосередньо або опосередковано через 

своїх помічників, членів сімейного клану [28, с. 14]. За Р. Грінберг, корупція, 

це явище шкідливе і в соціальному, і в моральному, і в кримінальному плані. 

Але треба зрозуміти: щоб викорінити корупцію, потрібні не стільки 

кримінальні справи, скільки нормальний перерозподіл благ. А це одне з 

головних призначень держави. В умовах катастрофічної соціальної 

нерівності корупція – це один із способів перерозподілу доходів, що у 

певному сенсі і у якійсь мірі знижує напругу в суспільстві [83]. У країнах, які 

не обрали прийнятний для себе тип економічної системи (капіталістичний, 

соціалістичний, змішаний тощо) проблеми корупції живляться 

невизначеністю стратегії економічного розвитку, його хиткістю, у т. ч. за 

рахунок правової незахищеності інвестицій підприємців. Це транзитивна 

економіка, яка поширена в Україні та інших закритих за показником рівня 

корупції суспільствах. Відзначається, що природною спадщиною 

комуністичного режиму зосталася посадова корупція й злочинність як 

генетична залежність еволюції інституцій від заздалегідь обраної траєкторії 

(path dependence) із повним запереченням побудови меритократичного 

суспільства. Традиційні аксіологічні норми поведінки представників органів 

державної влади знаходяться поза межами легітимних суспільних відносин в 

Україні, ставлячи себе «над» соціумом. Вони зумовлюють значну величину 

трансакційних витрат та втрат під тиском таких явищ, як корупція, 

рейдерство, лобізм та інше не лише від самої опортуністичної поведінки, а й 

від втрат на запобігання [44, с. 8-9]. 

Таким чином, протидія корупції як складовій національної безпеки 

може бути ефективною тільки в разі, якщо вона базується на адекватному 

уявленні держави про специфіку її криміногенних детермінант, що 

складаються з комплексу причин і умов корупції. Онтологія антикорупційної 
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правотворчої та правореалізаційної політики відрізняється за ознакою 

приналежності суспільств до конкретного типу правової сім’ї. Нації та їхні 

держави романо-германської правової сім’ї засновують свої антикорупційні 

системи права/законодавства на абстракціях доктрини – концептах, поняттях, 

концепціях, теоріях тощо, які відображають їхній рівень правової культури. 

Вони не встановлюють зміст правових концептів такої культури щоразу у 

судових рішеннях і/або через посилання на вже наявні рішення судів, як це 

відбувається в англо-американській правовій сім’ї. Це перевага для розвитку 

таких націй, наприклад, у ЄС. Підставами для таких результатів стають 

духовність просвітлених знанням чиновників та населення, яке обирає їх до 

органів публічної влади. Культурні коди і правосвідомість таких чиновників 

конструктивно-пасіонарні, оскільки вони виправдовують довіру населення 

(поінформованого, розсудливого, законослухняного), приносять користь, 

зберігають повагу та авторитет, у т. ч. через наступництво кращого, власне 

правового, та його подальший розвиток. 

Правозахисна складова антикорупційної політики суть забезпечення 

національної безпеки від руйнівних ефектів недоброчесності суб’єктів 

публічно-владних відносин. Відповідно антикорупційні норми права 

зумовлюють стан захищеності національних інтересів відкритого суспільства 

тоді, коли вони антроповимірні, а саме: зміст заборон, контролю 

доброчесності та іншого роду обмежень прав осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, орієнтований на 

культивування та стимулювання розвитку їхньої конструктивної 

пасіонарності. Правотворчі органи повинні ухвалювати такі юридичні норми, 

що обумовлюють перманентне живлення ключових складових такої 

пасіонарності, а саме: порядності, компетентності, свободи і креативності, 

відповідальності та ефективності (результативності), – забезпечуючи 

у підсумку стійку довіру, неспростовний авторитет, національну безпеку і 

сталий прогрес. І головним джерелом живлення пасіонарної 

конструктивності цих осіб, створюваних та застосовуваних ними правових 
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норм у всіх вищеописаних взаємозв’язках є не обмеження самі по собі, тим 

більш без розгортання їх змісту відповідно до специфіки предмету роботи та 

природи чиновників, а довіра населення. За своєю антропною природою 

люди схильне підтримувати та підкорятися публічній владі, що досягає 

поставлених завдань (яка результативна), діє в межах права і правових 

законів ефективно, будучи порядною, компетентною, відповідальною, а не 

формально налаштованою, бюрократичною, архаїчною та світоглядно 

відсталою на словах і/або у справах, зраджуючи своїми корупційними вадами 

довіру людей, створюючи системні та довгострокові загрози їхньому 

благополуччю (у т. ч. елементарному перманентному життєвому комфорту). 

2.3. Антропні якості та публічний інтерес як складники 

антикорупційних перетворень норм адміністративного права у відкритому 

суспільстві 

Корупція визнається однією з основних загроз для державної, 

громадської та інших вимірів національної безпеки [409, с. 69], тому 

високорозвинені країни вкрай зацікавлені у викоріненні економічної та 

соціально-політичної основи цього суспільно небезпечного явища, 

вироблення комплексної системи заходів для ефективного захисту 

особистості, суспільства і держави від зумовлених ним злочинних посягань. 

Досягнення країн ЄС були б неможливі без докладання достатніх зусиль для 

попередження корупції та перманентного моніторингу стану доброчесності 

чиновників ЄС, наприклад, за рахунок роботи Європейського бюро по 

боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office), яке розслідує 

шахрайство проти бюджету ЄС, корупцію та серйозні проступки в межах 

європейських інституцій, розробляє політику боротьби з шахрайством для 

Європейської Комісії. Відповідно інтеграція України до ЄС передбачає 
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наслідування кращих європейських практик з протидії корупції як важливої 

передумови зміцнення інституцій та належного управління, включаючи 

верховенство права та безпеку. Це наразі об’єктивується через належне 

виконання укладеного між Україною та ЄС міжнародного договору «Угода 

між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу 

«Антикорупційна ініціатива ЄЄ в Україні - фаза II» від 08.07.2019, а саме:  

сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі установ на всіх 

рівнях; значного скорочення масштабів корупції та хабарництва у всіх їхніх 

формах; створення ефективних, підзвітних та прозорих установ на всіх 

рівнях; зміцнення відповідних національних установ, у тому числі завдяки 

міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в 

країнах, що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та 

боротьби з тероризмом і злочинністю. Разом з ЄС ми прагнемо забезпечити 

сталість антикорупційних реформ, що вже впроваджені, та подальше 

посилення антикорупційних зусиль на загальнонаціональному та місцевому 

рівнях. Реалізація намірів сторін цього договору передбачає інструментальну 

цілісність та гнучкість під час досягнення єдності трьох взаємно 

підсилюючих компонентів, спрямованих на розвиток культури доброчесності 

в суспільстві, а саме: правової культури, інституційного розвитку 

антикорупційних установ; покращення управління, прозорості та підзвітності 

на місцевому рівні; посилення участі громадян, громадянського суспільства 

та приватного сектору в сприянні доброчесності, верховенству права та 

належному управлінню. Отже, політична та практична актуальність 

порушеної теми вимагає її дослідження. 

Наявність державного і громадського (двостороннього) контролю за 

корупційним чинником, який дестабілізує суспільство й веде до кризи 

системи публічної влади, один з найважливіших чинників ефективності 

національної безпеки [27, с. 48]. Наприклад, нормативно-правове визначення 
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дефініції поняття «національна безпека України» включає елементи 

захищеності від реальних та потенційних загроз державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інші, що 

складають суть національних інтересів України (п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України 

«Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII). При цьому 

національна безпека кожної держави залежить від безпеки міжнародної 

спільноти й загальний мир їхня єдино надійна основа [143, с. 257-311], що 

складається із сукупності доброчесних діянь чиновників органів публічної 

влади кожного суб’єкта міжнародних відносин й виключають корупцію як 

протиправне або не передбачене правом надання або отримання (а рівно 

вираз наміру надання/отримання) матеріальних і нематеріальних переваг, 

благ внаслідок реалізації / невиконання повноважень суб'єктами владно-

публічної діяльності, використання ними службового становища в своїх 

інтересах, на користь зацікавленої фізичної або юридичної особи [400, с. 11]. 

«Поживним» середовищем корупції стають також вільні, невраховані, в тому 

числі отримані незаконним шляхом гроші, які з'являються, як правило, в 

результаті здійснення економічних злочинів [397, с. 47]. 

Служіння нації відкладає домінування матеріального й прагнення 

наживи на другий план. Будучи лідерами за призначенням, особи, 

уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 

покликані реалізовувати на постійній основі (з моменту призначення/обрання 

на посаду) публічний/національний інтерес. Кількісні та якісні показники 

такої професійної діяльності повинні бути найбільш високі з можливих. 

Ключові параметри роботи відповідно до цих показників вичерпуються 

ємністю феноменів порядність, компетентність, свобода і креативність, 

відповідальність та ефективність (результативність), як підсумок – довіра, 

авторитет, сталий прогрес [316]. Наскільки це актульно для кожної нації 

ілюструють втрати Української нації впродовж століть: економічного і 

духовного потенціалу в силу вад особистості (світогляду, інтелекту, 

відсутності духовності тощо) керівників до і після перебування у складі 
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СРСР. Бездарність керівників, їхнього оточення та зневага до національних 

інтересів призвели до інволюції науково-технічного, економічного, 

освітнього, агропромислового, оборонного потенціалів України, змістивши її 

позицію серед країн Європи за досягненнями у цих сферах з 2-го місця 

станом на 1990 р. до останніх місць у рейтингу. Втрати територій з 2014 р. 

також доказ системної, довготривалої відсутності конструктивно пасіонарних 

людей на посадах в органах публічної влади або їхній несуттєвий відсоток. 

Багаторічні підкуп та корупція стали підставою для зради з боку працівників 

правоохоронних та інших органів публічної влади (у т. ч. центральних) і 

втрати на сьогоднішній день територій. Корупція в загальному сенсі можна 

розглядати як міру соціальної неефективності, де індикатором стають 

правопорушення як юридичний дисонанс в конкретних зонах взаємин, 

точках дотику між публічною владою і суспільством [416, с. 18]. Наприклад, 

зрада національних інтересів, коли 13 тисяч військовослужбовців Збройних 

сил України, які перебували у Криму на момент початку російської агресії 

проти України, залишилося вірними присязі – 3900. Серед працівників 

Служби безпеки України 99 відсотків зрадили. Серед працівників 

Міністерства внутрішніх справ, представлених в Криму – 99 відсотків 

зрадили [383]. 

Перебування на посадах зазначених осіб переконує у нездатності 

антикорупційного та іншого законодавства, державного/муніципального 

механізму не допускати та своєчасно елімінувати людей зіпсованої натури. 

Успішність проведення модернізації країни, у т. ч. посилення гарантій прав 

громадян, залежить від чіткого бачення перспектив розвитку держави і 

суспільства, наявності стратегічного довготермінового плану розвитку 

країни, публічності такого процесу та від волі, порядності, знань, а також 

досвіду осіб, які відповідають за проведення таких реформ [154, с. 6]. 

Порядність – чесність, честь і гідність, заперечення обману та зради. 

Це метакатегорія, якою маркують систему первинних, фундаментальних 

людських якостей, чеснот, ідеалів, моральних принципів високого порядку 
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духовності, ламінарна та синергетична інерція розвитку обумовлює її 

енергетичний поступ до вершин духовності, зокрема у соціумі живить ділові 

якості людини. Це поняття оцінно амбівалентне (С. Г. Воркачев) – носій 

такої якості абсолютна цінність для суспільства, особливо, якщо він на посаді 

в органах публічної влади, і, водночас, у силу несприятливої кон`юнктури, 

що створюються безвідповідальними людьми. Порядні чиновники по 

відношенню до схиблених/злих людей (їхніх груп) виявляється слабкими 

ситуативно (звісно, не глобально, неорганічно) і це найбільше зло добра. Такі 

чиновники разом з безвідповідальними і/або непрофесійними колегами на 

публічних посадах зумовлюють своєю діяльністю колосальні втрати соціуму, 

який у підсумку потерпає від насилля, підлості, зрад тощо. Обмеження прав 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, сукупно з усіма іншими антикорупційними нормами і 

механізмами їхнього ефективного застосування покликані не просто 

дозволяти залучати порядних людей до органів публічної влади, 

а використовувати їхню унікально потужну духовність у сукупності 

з найширшим набором усіх інших конструктивних якостей людської 

природи. Наприклад, порядок усунення від обігу подарунків, надмірного 

захоплення підробітками шляхом суміснитцва, а також визначення правил 

роботи з близькими особами та інші обмеження у роботі чиновників в 

українському законодавстві і слова не містять про порядність та її складові. 

А без детального опису цих явищ і їхнього розуміння не буде раціональності 

й духовності у роботі публічних чиновників. Натомість виникає 

ірраціональність та домінування низьких мотивів, внаслідок чого 

втрачаються причинно-наслідкові зв’язки між соціальним призначенням 

державного службовця та його фактичними діяннями, що переслідують 

задоволення приватних інтересів. 

Компетентність органічно доповнює образ конструктивно пасіонарного 

чиновника і корелює з потенціалом антикорупційних норм, виступаючи 

умовою забезпечення антикорупційної безпеки – стану захищеності від 
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загрози перешкоджання громадянам, інших суб'єктів правовідносин у 

реалізації їхніх прав [409, с. 382]. При цьому стандарти атестації, що 

відображені у підзаконних актах, та антикорупційні норми законів часто не 

перехрещуються й знаходяться на різних рівнях юридичної сили. Органи 

публічної влади та їхні посадові особи діють тільки у межах визначених 

законом повноважень. Будь-яке відхилення від цього правила порушує закон 

і тягне юридичну відповідальність для цих осіб. Існуюча заборона по суті 

являє собою опис формального складу такого правопорушення, не враховує 

позитивну чи негативну природу наслідків, що є наслідком такого 

відхилення. Описана негнучкість та індиферентність до позитивного ефекту 

креативності кожної творчої людини, що діє в інтересах суспільства, 

позбавляє нас можливостей скористатися частинками такої пасіонарності для 

прогресу. Звісно, у правових нормах треба визначати випадки і моделі 

відхилення поведінки чиновників від норми закону, але у межах права, які 

схвалюються і заохочуються, оскільки складають суть позитивної девіації і 

прогресу. При цьому так само треба детально описати моделі легковажності, 

недбалості, зловживання, невігластва, злих/морально низьких намірів і діянь 

чиновників, що становлять загрозу людським цінностям. Контрпродуктивно 

карати чиновника за те, що він формально порушує норми 

сумісництва/суміщення посад/робіт. Це сліпі норми і формальний підхід, що 

не містять раціонально зваженої оцінки, а значить і користь від них сумнівна. 

Інша справа, якщо таке розпорошення енергії чиновника шкодить його 

основній роботі на посаді в органах держави чи територіальних громад. 

Відповідно у профільних нормах права суспільство, що відкрито до прогресу 

зобов`язане передбачати варіанти та особливості корисного 

сумісництва/суміщення, що пришвидшує, покращує, збагачує сутністно 

результати роботи чиновника. Наразі у вітчизняному антикорупційному 

законодавстві залишаються чинними архаїчні норми щодо неможливості 

використання інститутів сумісництва/суміщення посад інакше як на 

безоплатних роботах, у неробочий по основній посаді час і тільки для 
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наукової, творчої, педагогічної роботи. Принагідно, що ці норми кочують 

роками із одного закону до іншого без суттєвих змін. Насправді це далеко 

невиправдано у нинішніх умовах соціального поступу. Суспільні відносини 

змінюється дуже швидко – оновлення знань відбувається на 100% у часовому 

діапазоні від 6 місяців до 3 років (залежно від сфери знання). Можна 

багаторазово повторювати та перефразовувати однакові думки юристів, 

підміняти знання фікцією, виражати свої страхи та культивувати міфи на 

рівні антикорупційної політики й забезпечення публічних інтересів. 

Водночас суттєве значення для поширення доброчесності у сфері публічно-

правових відносин має тільки наше розуміння пасіонарно конструктивної 

природи людини і стимулювання її розвитку, а також відображення у 

правових нормах такого осмислення задля примноження людського капіталу 

та його максимально ефективного використання. 

Дві ключові складові конструктивної пасіонарності особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 

– порядність і компетентність – в інституті обмежень прав таких осіб та 

системі інших антикорупційних норм відображаються через опис низки 

абстрактних моделей, які враховують найбільшу кількість повторюваних, 

стійких, антроповимірних і соціально прийнятних, а тому і правових 

випадків [321]. Змістовності додають якості свободи та креативності 

чиновників, зокрема тих, які за рахунок високих стандартів власної правової 

культури відповідально імплементують у практику соціально-правових 

перетворень ефективні моделі доброчесної поведінки та заходи 

антикорупційної політики.  

Успішне провадження антикорупційної політики на підставі 

загальносоціальних, організаційних та правових принципів й у межах 

реалізації концепту національної безпеки на практиці передбачає послідовну 

й системну діяльність інститутів держави і громадянського суспільства, 

спрямовану на розробку і постійне здійснення різнобічних заходів 

профілактичного, попереджувального, нейтралізуючого характеру, з метою 
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усунення та мінімізації проявів, причин і умов, що породжують корупцію. У 

своїй основі антикорупційна політика, перш за все правова системна 

політика (творення й реалізації), спрямована на формування і реалізацію 

норм антикорупційного законодавства в сфері боротьби зі злочинами та 

правопорушеннями. Так, послідовне вдосконалення законотворчого процесу 

та законодавства в цілому, усунення колізій, прогалин й корупціогенних 

норм права, матимуть суттєве значення для ефективної реалізації норм 

антикорупційного законодавства [400, с. 12, 13]. Й на посадах, що 

передбачають вжиття зазначених заходів, від чиновників (парламентаріїв, 

антикорупційних правоохоронних органів, органів внутрішнього контролю 

тощо) часто вимагається ухвалення нестандартних рішень, які потрібні по 

факту для утвердження на базі принципу верховенства права складових 

захисту, охорони, реалізації прав людини чи їхніх груп. При цьому такі 

варіанти діянь можуть бути й не передбачені у законі, де суворо і, 

здебільшого, однозначно виписано масштаб свободи таких осіб. Вихід за 

рамки закону у таких випадках дозволяє здійснювати розслідування щодо 

наявності корупційної мотивації у чиновника і завдавати цим йому 

прикрощів в умовах моделі, коли він діяв правильно з позиції прав людини, 

верховенства і дієвості людиноцетристського, а не позитивістського права. 

Свобода не що інше, а особливо для чиновників, як відповідальність за 

наслідки своїх діянь, витрачений час та інші ресурси, користь. 

Відповідальність осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, полягає у їхній здатності усвідомлювати та 

виконувати покладені на них завдання та обов’язки, передбачати наслідки 

своїх вчинків, дій та бездіяльності, як у сфері наданих повноважень, так 

і в суспільній сфері [96, с. 312]. Репрезентація змісту публічного інтересу у 

правосвідомості чиновника, як процес відображення 

зовнішнього/фізичного/соціального світу у внутрішньому світі людини, 

детермінується його психічними здібностями, проблематизуючи відношення 

(зв’язки) суб’єкт-об’єкт, де суб’єкт має за мету бути психологічно й 
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культурно самодостатнім настільки, щоб максимально точно відчути, 

сприйняти, осмислити та відтворити у своїх діяннях пізнану природу об’єкту, 

наприклад, доброчесності під час виконання службових повноважень у 

публічно-правових відносинах. Ця думка органічно розгортається 

на феноменологічній теорії Е. Гуссерля, який підкреслив, що акт 

усвідомлення (відчуття) та сприйняття (предметів, їхніх властивостей) може 

безпосередньо впливати тільки на те, що в свідомості дійсно наявне. Тільки 

такі змісти (смисли) вона у собі містить реально, як свої складові частини. Те, 

що перебуває поза межами усвідомлюваного (Außerbewußtes), може бути 

тільки опосередкованим предметом акту усвідомлення, і це відбувається 

тільки тому, що безпосередній зміст цього психологічного акту, його 

первинний предмет функціонує як репрезентант, як знак або як образ 

неусвідомленого (des nicht Bewußten) [86, с. 127] права чи іншого виміру 

соціального життя та його нормативності. А потенційна і фактична 

варіативність нормативності буття в цілому і правової нормативності зокрема 

є необхідною умовою появи і розвитку правових уявлень і конкретних 

правових систем, умовою їхнього будь-якого оціночного сприйняття, і, 

нарешті, умовою можливості їхнього розвитку, зміни, вдосконалення 

[331, с. 643-647], й відповідно до антикорупційних стандартів доброчесності. 

Відповідальне здійснення функцій публічної влади передбачає, що 

чиновник знається на предметі своєї професійної діяльності та працює чесно, 

а тому досягає поставленої мети у дорученій йому сфері задоволення 

публічного інтересу. Такі процес і результат відповідальної роботи 

характеризуються поняттями «результативність» та «ефективність», де 

перше придатне для одиниці шкали вимірювання ступенів другого, оскільки: 

результативність – це співвідношення результату будь-якої діяльності та 

витрат, пов’язаних з її веденням, а також ефект, який отримує суспільство, 

окрема людина або інший суб’єкт на одиницю використаних (чи 

застосованих) ресурсів [238, с. 89], а ефективність правових норм 

розглядається як адекватність засобів правового регулювання і способів 
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застосування права тим суспільним відносинам, на регулювання яких воно 

спрямоване, відповідно до мети, що відповідає об'єктивним умовам розвитку 

суспільства [262, с. 98]. Наскільки ці категорії та позначувані ним феномени 

відображені у нормах інституту обмежень прав особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та інших правилах 

антикорупційного законодавства, настільки суспільству гарантовано 

перманентне досягнення публічного інтересу, що складає суть сталого 

соціального прогресу, зокрема реалізації національної ідеї – простору 

етнокультурної традиції, її основ та очікуваних горизонтів бажаних зразків і 

стандартів, як мети самовираження [14, с. 236]. Наприклад, у конфуціанській 

правовій традиції правила, яким повинна слідувати людина, якщо вона хоче 

вести себе «правильно» у цьому розумінні, називаються «лі», їх зміст 

визначається соціальним статусом людини, до якої вони застосовуються. 

У цих правилах «лі» ретельно окреслені варіанти поведінки кожного 

у конкретній ситуації, чи йшла мова про взаємовідносини між начальником 

і підпорядкованим, особою похилого віку чи юнаком, дворянином чи 

простолюдином, між батьком і сином, чоловіком і жінкою тощо. Ідеальною, 

на переконання конфуціанців, вважається та людина, яка зрозуміла суть 

природного світо порядку, визнає норми поведінки як необхідні і сповнені 

сенсу, добровільно їм слідує, а тому покірливо і скромно підпорядковує свої 

особисті інтереси збереженню встановленої гармонії [113, с. 145-165]. 

Водночас, якщо люди керуються правовими нормами, проте їхня дисципліна 

вичерпується страхом перед покаранням, то вони без всяких застережень 

будуть шукати шляхи, щоб обійти і те, й інше. У випадку якщо вони будуть 

керуватися чеснотами і дисциплінованими традиціями, то вони розуміють 

ганебність недоброчесних вчинків і тому ведуть себе по справедливості 

[335, с. 645-648]. І щоб зрозуміти суть права, характерного для певного 

суспільства, першим пізнавальним кроком повинно бути визначення 

властивих конкретному народу духовних констант його культури, оскільки 

духовна культура суспільства  смисловий каркас, в рамках якого 
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розвивається правосвідомість [273, с. 73-78]. 

Наразі для України та низки інших держав першечорговою проблемою 

залишається мінімізація хабарницва та інших видів корупції до рівня, який 

дозволить стійкий динамічний розвиток. У цьому зв’язку, важливо пізнати 

вихідні засади, закономірності, зв’язки ефективної дії антикорупційних 

інструментів права. Наприклад, управлінських та виховних механізмів 

на рівні освітніх організацій як інституціоналізованих середовищ 

безпосередньої правової, політичної, економічної та іншої соціалізації людей, 

які актуалізують альтернативні корупційні стереотипи цінностей і зразків 

поведінки, зокрема, необхідності декларування доходів, заборони 

й обмежень щодо одержання неправомірної вигоди (подарунків та ін.) для 

осіб, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, тощо. Позитивною у цьому напрямі стає реалізація 

викладачами і вченими правниками, юристами-практиками низки 

релевантних освітніх програм (спеціальних курсів) на базі університетів 

(інститутів); центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ та організацій, наприклад, Запорізької 

обласної державної адміністрації, та ін. У підсумку чиновники публічної 

влади корегують у бік доброчесності власні уявлення відносно законодавчо 

визначених правових меж своєї поведінки під час здійснення публічно-

владних повноважень. При цьому основне питання для них, власне як і для 

громадян, які оцінюють доброчесність цих посадових осіб, полягає у чіткому 

розумінні формацій співвідношення інтересів публічного з приватним – їхніх 

правових форм та меж, взаємних перетинань та розведення, стану (рівнів) 

задоволення та живлення (у т. ч. взаємного), адекватності та правової 

насиченості чинного антикорупційного законодавства, рівно як й актів його 

застосування, та ін. І право тут в антикорупційному регулюванні публічних 

відносин втілення загальнолюдських цінностей, смислів, що дозволяють 

розвиватися, зокрема для України у європоцентричному напрямі (правових 
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та інших соціальних практик, пам’яті (спогадів. Повторення і відтворення 

тощо), типу мислення і т. д.), який культурно прийнятний для нас остільки, 

оскільки живить, а не руйнує, пасіонарно-конструктивні самобутність та 

духовні коди світогляду нашої нації, зміцнюючи її душу та розкриваючи 

енергетичний потенціал Богом даних українцям талантів (здібностей).  

Основною метою сучасного цивілізаційного прогресу залишається 

вільне і ефективне здійснення людиною належних їй прав і свобод 

[269, с. 35], тому позитивною тенденцією розвитку правової системи 

є гарантування прав людини і встановлення цивілізованого паритету між 

інтересами особи і держави [142, с. 5], мінімізації можливостей для 

контрпродуктивного розгортання напруження і конфліктів між ними, коли 

інтереси громади, окремої людини, та інтереси народу, а тим паче держави, 

не збігаються і потребують майстерності у пошуку прийнятних для усіх 

зацікавлених суб’єктів точок дотику з низки питань та варіантів спільних 

рішень на цій підставі [365, с. 27], спрямованих, у підсумку, на забезпечення 

загального благополуччя. Наприклад, Україна за індексом процвітання у 

2019 р. з-поміж 167 досліджуваних країн посіла 96 місце (у 2018 р. зі 149 – 

111-те). Поряд з Україною у зведеному рейтингу розташувалися – Туніс (95-

те) і Беліз (94-те), а також Куба (97-та) і Сальвадор (98-та) [530]. 

Досягнення зазначених цілей виключає корупцію та передбачає 

доброчесний розподіл публічної владою наявних ресурсів, докладання 

максимуму зусиль для їхнього примноження. Й особливі успіхи у цьому 

мають ті країни, що знаходяться на перших місцях вищезгаданого рейтингу. 

Доброчесність є основою для політичної, економічної, правової комунікації 

на рівні, який відповідає рівню розвитку цивілізації, де відбувається це 

спілкування. Проте як порядок – це ще не гармонія, так й цивілізація – ще не 

культура, а лише сукупність соціальних передумов і умов її розвитку, 

відповідно до людських чеснот, що виключають корупцію. Правові та інші 

цивілізаційні інститути відкритого суспільства тло культивування 

різноманітних культур, а тому вони покликані перешкоджати деструкції 
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культури та забезпечувати її поступ [118, с. 213], зокрема й у праворозумінні 

– осмисленні та відтворенні (доктринально і практично) правових норм 

(інститутів) й цінностей, які вони відображають. Такого роду кореляції між 

культурами (горизонтальні; зовнішні) та в межах однієї культури 

(вертикальні; інтеріорізовані, від фр. Intériorisation – перехід ззовні 

всередину, від лат. interior – внутрішній), означають важливість не стільки 

пошуку істини у кожній з них, їхніх комбінаціях і/внутрішніх структурах, 

скільки смислів [55, с. 24; 253, с. 27-28], які дозволяють максимально 

розвинути людські чесноти у кожному, а далі використати їх для 

вдосконалення членів відкритого до прогресу суспільства, що, звісно, 

виключає корупцію як наслідку прояву вад людей з контркультурних 

соціальних шарів контр-цивілізації, у канві яких вони розкладаються як 

особистості, занепадаючи духовно і соціально [329]. 

Правовий та усі інші зрізи культури ніщо інше як система 

надбіологічних програм людської життєдіяльності, які історично 

розвиваються та забезпечують відтворення та зміну соціального життя в усіх 

його проявах [245, с. 341]. Й саме як юридико-культурний феномен 

розцінюємо посилення тенденції утвердження доброчесності в Україні та 

низці інших держав, що наразі відбувається через протидію хабарництву, 

не правовому (незаконному) збагаченню та іншим видам корупції. Інакше 

сучасна цивілізація не здатна вижити та прогресувати, а тільки буде 

спроможна поглиблювати соціальні проблеми, їхню глобальну поширеність. 

Межа зазначеної протидії співпадає з межею високодуховної соціальної 

взаємодії та стійкого динамічного розвитку суспільства. У цьому зв’язку, 

важливим правовим інструментом є інститути контролю та обмежень 

відносно осіб, які уповноважені на виконання публічно-владних функцій, 

в одержанні неправомірних вигод, а саме: врегулювання відносин у сфері 

подарунків, сумісництва/суміщення робіт (посад), роботи з близькими 

особами, обмежень після завершення служби в органах публічної влади та ін. 

Особисті інтереси являють собою систему співвідношень 
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особистісного та соціального. Наприклад, ідейна людина це вже інший стиль 

життя, привнесений іншим моральним ідеалом. Замість замкнутості в 

родинному егоїзмі, маємо тут на першому місці службу суспільству. Взагалі 

без ідейної людини суспільство не існувало б [418, с. 72]. Особисті інтереси 

людей виражають їхнє специфічне, індивідуальне місце у системі суспільних 

відносин, їхня потреба розвивати і вдосконалювати особисті якості, свою 

індивідуальність. Публічними інтересами вони стають остільки, оскільки 

відображають спільні умови життя людей, їхню соціальність. Наприклад, 

у представників однієї соціальної групи можна спостерігати, поряд зі 

специфічними індивідуальними рисами, загальні однорідні соціальні 

характеристики [298, с. 602]. Особистий інтерес кожної людини полягає 

у задоволенні осмислених нею потреб. На відміну від інтересів, потреби 

об’єктивні та обумовлені законами природи, які людина не змінює. 

Водночас, пізнання потреби та їхньої усієї сукупності ключове завдання для 

кожного. Правильним таке осмислення є тоді, коли задоволення потреб 

обумовлює функціонування, відтворення і розвиток людини, відповідно до 

тільки їй властивих рис, конкретно історичних та цивілізаційних умов її 

проживання у соціумі. При цьому антропна життєдіяльність вимагає 

кількісних оцінок і якісних характеристик за допомогою категорій 

«максимальний», «ефективний». Адже, звісно, різноманітна природа людини 

та утворених нею соціальних спільнот/груп (сім’ї, трудових колективів, 

територіальних громад, етносів, націй, їхніх об’єднань) передбачає рух 

різного темпу та якості, визначити який можливо за наявності шкали 

відображення відповідності реальних об’єктів (діянь) її елементу (позначці). 

Наприклад, одні чиновники діють повільно та якісно або повільно і неякісно, 

а інші – навпаки. Власне порівняння (лат. comparatio) одного з іншим 

суб’єктом/об’єктом однакового порядку й дає можливість визначити їхню 

якість (кращу/нижчу; високу/середню/низьку; тощо), а також особливості. 

Онтологія наших оцінок криється саме у можливості порівняти одне з 

іншими за заданими параметрами. Оцінювання діяльності державних 
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службовців, у т. ч. в Україні, є однією з тих процедур управління людськими 

ресурсами, яка має суттєвий потенціал для впливу на управління людськими 

ресурсами загалом, його характер, у тому числі ефективність та прозорість, а 

також умови праці, справедливість у ставленні до працівників шляхом 

використання однакових підходів та критеріїв [182, с. 117]. У цьому зв’язку 

справедливою є думка про те, що успішність проведення модернізації країни 

передбачає з-поміж іншого посилення гарантій трудових прав громадян, що, 

у свою чергу, залежить від чіткого бачення перспектив розвитку держави і 

суспільства, наявності стратегічного довготермінового плану розвитку 

країни, публічності такого процесу та від волі, порядності, знань, а також 

досвіду осіб, які відповідають за проведення таких реформ [154, с. 6]. 

Інститутом верифікації вірності чинних норм права за критерієм порядності 

намірів їхнього подальшого ефективного застосування стають правові 

стандарти, виражені у рішеннях ЄСПЛ, де вказано, що дієвість законів 

визначається з урахуванням практики його тлумачення компетентними 

судами [209, с. 4] й інколи визначеності «закону» можна досягти лише у 

випадку його судового тлумачення [404, с. 69], що фактично являє собою 

динамічну тенденцію в інтерпретації права [407, с. 422-423; 73]. 

Саме судове тлумачення й усі інші елементи суддівського 

правозастосування у відносинах забезпечення доброчесності публічної влади 

придатні до визначення змісту обмежень для осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, зокрема через 

порівняння показників роботи таких осіб за чинниками, які історично 

правники визначили корупційними, а саме: вплив подарунків, сумісництва та 

суміщення посад, роботи близьких осіб, які перебувають у підпорядкуванні 

та ін. Емпіричні дані дослідження у сфері професійної діяльності чиновників, 

які працюють в однакових умовах, виявляють різні результати у силу їхніх 

індивідуальних рис, у т. ч. тих, які перетинаються з соціально прийнятною 

(альтруїстичною, матеріальною тощо) та корупційною мотивацією, тобто 

спонукальним чинником діяльності. Мотивація базується на категоріях: 
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потреби та інтересу (відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-

небудь), а також винагороди (те, що людина вважає цінним для себе) 

[182, c. 9]. Вивчення та оцінювання роботи осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, суть феномену 

атестації цих осіб – інструмент державної кадрової політики в напрямах 

попередження й боротьби з правопорушеннями та корупцією в системі 

державної служби [415, с. 119], правосуддя, парламентаризму та місцевого 

самоврядування. 

Спираючись на внутрішні спонуки особи до професійної діяльності, 

пов'язані із задоволенням її потреб та інтересів, правники формулюють 

правила атестації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, як на етапі їхнього прийняття на роботу, так й під 

час здійснення ними своїх повноважень, відповідно до закону. Прикладами 

таких процедур в Україні є положення про порядок проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби (статті 22-30 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII), порядок зайняття посади 

судді вищого антикорупційного суду (статті 7-9 Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» від 07.06.2018 № 2447-VIII тощо. За рахунок цих 

процедур досягається відбір осіб, теоретично, за задумом тих правників, які 

їх розробили, придатних до роботи на благо нації. Теоретично, відповідно до 

чинних законодавчих моделей, чиновники публічно-правової сфери усі разом 

виявляють, розуміють і досягають у межах своїх повноважень того, що 

потребує нація. Реалістичність повноцінного задоволення публічного 

інтересу (англ. public power від лат. publicus – суспільний), звісно, не 

спирається тільки на зазначені процедури, а необхідно доповнюється низкою 

інших інститутів виконання функцій держави, у т. ч. територіальних громад 

(розмірковуючи в рамках теорії муніципального дуалізму і державницької 

теорії місцевого самоврядування). Публічні інтереси врегульовані 

відповідним галузями права виражені не як приватна воля, а безпосередня 

воля суспільства. Її відображають у законодавстві й реалізують в інтересах 
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нації (народу – більшості з максимальним урахуванням інтересів меншості) 

органи публічної влади та одноосібні суб’єкти, які її уособлюють, 

уповноважені підвладними на унормування суспільних відносин, реалізацію 

соціального управління й інших загальносоціальних функцій [167, с. 21]. 

Публічні інтереси є відображенням у праві відгарманізованих та 

збалансованих інтересів держави, всього суспільства, значної його частини, у 

тому числі територіальних громад, соціальних груп, особливо 

найвразливіших і слабозахищених, що потребують державної підтримки [54, 

с. 7]. Феномен корупції цілком може бути системоутворюючим імперативом, 

за відсутності якого система суспільства розсипається, як картковий будинок. 

Історії відомі чимало прикладів того, як спроби усунення корупційної 

гравітації призводили до розпаду узвичаєних соціальних зв’язків, а це тягло 

за собою або руйнування соціуму, або його суттєве послаблення, що, врешті, 

робило його жертвою зовнішніх експансіоністських зазіхань. Цю 

закономірність не треба розуміти як застереження проти поступальної 

боротьби з корупційними явищами, але варто мати на увазі, що така боротьба 

буде тим більш ефективною, чим більшою мірою вона враховуватиме 

ієрархічну сукупність змістовно-проблемних факторів / смислових 

диспозицій, що знаходяться в основі корупції, зрештою, як і будь-якого 

іншого соціальних явища / тенденції [190, с. 399-400]. У цьому зв’язку 

чиновники органів публічної влади потребують ґрунтовних знань (досвіду) 

не тільки з права та примусу, але й з соціальної комунікації перш за все з 

приводу отримання такої влади і/або впливу на неї, можливості такого 

соціального позиціювання, яке здатне забезпечити людину потрібними їй 

благами, що сукупно поєднуються на тлі феномену політичної культури та 

розгортається у ній як система асоціацій, стереотипів, відносно стійких 

політичних уявлень, переконань та орієнтацій, а також обумовлених ними 

політичної свідомості, діянь, моделей та норм поведінки людини, її груп 

і суспільству в цілому – суб’єктів політичних відносин [519, с. 64-65; 74].  

Найбільший виклик для доброчесності публічної влади виникає 
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у податковій сфері та бюджетних відносинах [135, с. 125], а також тоді, коли 

великими стають майнові спокуси, пропоновані, як правило, підприємцями 

для досягнення їхніх приватних цілей з отримання прибутку. Водночас 

підприємці, які не вирішують власні питання з органами публічної влади 

корупційним способом, часто відчувають недоброчесний тиск з боку 

держави при розподілі публічних коштів, а судову систему визнають 

нездатною зашкодити цьому. Корупційний чинник знижує здатність країни 

розвиватися. Відповідно до вищезгаданого рейтингу, в Україні, наприклад, 

найбільш доброчесною сферою публічного адміністрування залишаються 

суспільні відносини з питань освіти (31-ше місце). Найгірші показники – у 

сфері державного управління (121-ша позиція). Зазначимо, що у рейтингу 

Індексу процвітання, Україна помітно поступається не лише усім країнам-

членам ЄС, але й Молдові – країні з об’єктивно гіршим потенціалом 

економічного розвитку [94, с. 138-139]. Інститут обмежень прав особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 

важливий елемент механізму роботи державного апарату, спрямованого на 

досягнення потреб та інтересів усіх і кожного – задоволення публічних 

інтересів. З часом стало зрозуміла ілюзорність позиції про самообмеження 

чиновників щодо використання наданих їм публічних повноважень у власних 

інтересах. Не інакше як юридичні наївність та ідеалізм сприймається 

індиферентність відношення до подарунків, підробітків, близьких людей, 

використання службових повноважень з боку осіб публічно-правової сфери 

життя. Бажання і спокуса до отримання більшого блага нормальне явище по 

суті, вимагає рамок для відносин у зазначеній сфері. Кількісні та якісні 

(інколи оціночні) критерії, максимально повний або вичерпний набір ознак 

(елементів) та низка інших юридико-технічних інструментів зустрічаються у 

законах про запобігання корупції для опису ключових правил посадових 

обмежень. Це також частина їхнього правового статусу – спеціального 

антикорупційного. У межах описаних вище принципів (верховенства права, 

свободи людини та ін.) заборон для чиновників під час та певний час після 
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закінчення виконання публічно-владних повноважень виявляється довіра 

населення, а, значить, й підтримка політики держави. Діючі у реальному 

житті правові підстави такої довіри дають людям щиро вірити 

у доброчесність осіб, уповноважених на виконання публічно-владних 

функцій. Дбати залишається тільки про їхню професійність – компетентність 

(належні знання, вміння, навички, досвід) та набір професійних якостей, які 

перманентно відтворюються та розвиваються. 

Отже, підприємництво на публічній службі (у сферах правосуддя, 

парламентської роботи та ін.) виключено. Буквально воно там і неможливо, 

якщо державний апарат працює відповідно до загальноправових принципів 

права. Утім реальність така, що хабарництво і корупція поширені всюди, їхня 

максимальна можлива нейтралізація є справою усієї нації, проте результати у 

підсумку різноманітні, нестандартні, часом тривкі в умовах відсутності 

спадковості і наступництва найбільш прогресивних стандартів публічного 

урядування, стійких інституційних, структурних змін, що обумовлюють 

прогрес. Обмеження щодо отримання подарунків, правила надання платних 

послуг органами держави, адміністрування податків і митних платежів, низка 

інших норм спрямовані окреслити масштаби матеріальних і нематеріальних 

вигод у сфері публічно-владних відносин. Будь-який претендент на 

виконання публічно-владних повноважень у силу атестації перед 

призначенням/обранням на посаду знає про наявні обмеження і розміри своїх 

матеріальних та інших вигод під час роботи на ній, тому, з одного боку, після 

отримання роботи на цій посаді особа не може нарікати на негідну 

винагороду і несправедливість обмежень щодо її збільшення. Вона має 

можливість звільнитися з такої посади, відчуваючи, що її забезпечення 

неналежне. З іншого боку, марно, несправедливо і безвідповідально 

сплачувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, кошти яких економічно не достатньо для життя і 

розвитку. Більше цього, такий підхід малозабезпеченості по відношенню до 

цих осіб не має правового характеру, рівно як і натяку на нього. У цьому 
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випадку діє інша закономірність – залучення цими особами додаткових 

фінансових ресурсів для їхнього виживання і розвитку, відповідно до свого 

покликання, талантів тощо. 

У Стародавньому Римі тривалий час нормою вважалося усне 

судочинство з побоювання, що письмові документи не відображають 

обличчя (мяньцзи, кит. – 面子) громадянина, а тому більшою мірою, ніж 

безпосередня присутність та усні виступи у суді, уможливлюють нечесність, 

несумлінність, обман відносинах [30, с. 304]. Значення візуального контакту 

з обличчям людини (її очами як дзеркалом душі) під час офіційних процедур 

(процесів, церемоній тощо) фактично відігравало для ментально й сенсетивно 

проникливих суддів (інших чиновників) роль невербальної верифікації 

достовірності відомостей про факти (обставини) правових відносин, 

справіжність заяв їхніх учасників (сторін у справі), доброчесності 

зацікавлених сторін, які взяли слово для обгрунтування свого суб’єктивного 

права (вимог, претензій, інтересів). Звісно, значення цього типу контаків 

не змінилося й насьогодні. Історично у мові виник навіть концепт «втратить 

обличчя», що позначає стан особи (психологічні переживання, що переважно 

соціально детерміновані), яка припустилася суттєвої для її соціального 

(правового, морального, релігійного тощо) життя помилки, усвідомлює та 

відчуває її, очікує громадський осуд за неї. Протилежним поняттям «зберегти 

обличчя» номінують прояв людиною добросовіності та інших чеснот, які 

зумовлюють правопорядок та соціальне благословіння. Наприклад, у Китаї 

«зберегти обличчя» неймовірно важливий концепт, що означає збереження 

честі, репутації і поваги як засадничих підвалин для повноцінної участі у 

соціальних (правових, економічних, політичних) відносинах [213, с. 52]. 

«Вони втратили обличчя» (турец. uzunu kaybetmek – втратити обличчя; 

itibarını kaybetmek – втратити довіру), сказав Г. Ю. Лі, коментуючи 

самогубство 15.12.1986 р. міністра національного розвитку Республіки 

Сінгапур і талановитого  архітектора Те Чин Вана, викликане осудом і 

офіційним розслідуванням отримання ним у 1981-1982 роках 800 тис. 
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сінгапурських долларів (еквівалент 560 дол. США), та відїзд його сім’ї [194, 

с. 121-122; 195]. 

Водночас адекватні справжній природі права – найкращим рисам 

природи людини у соціальних відносинах, рівно як і змісту цих відносин, – 

всебічно виважені правові оцінки на підставі усіх вищезгаданих категорій, 

якими перенасичена сфера антикорупційної протидії та боротьби, вимагає 

чітких юридичних критеріїв, параметрів, меж. Характеристика 

відповідальності (наслідків ефективної досвідченості та професійності) і часу 

як параметрів (від давньогрец. παραμετρέω – «відмірювати»; де παρά: 

«поруч», «другорядний» і μέτρον – «вимір») правових норм-обмежень для 

прав особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, являє собою частину цілісного уявлення про феномен 

корупції, будучи його черговим гносеологічним інструментом. Визначення 

корупції передбачає наповнення її чинної дефініції докладними описовими 

категоріями, які б розширювали та уточнювали межі її предмета, діянь, 

наслідків тощо; чітке перерахування порушень кримінальних, 

адміністративних або цивільно-правових норм, а також дисциплінарних 

правил, що утворюють корупцію [324, с. 166]. Успішність виконання цих 

пропозицій передбачає відношення до запропонованого нами 

опису/визначення вказаного феномену як до процесу, оскільки суспільні 

відносини постійно змінюються, а пропустити момент внесення потрібних на 

часі змін до законів про запобігання корупції, які стосуються виконання 

публічно-правової функції у рамках цих відносин означає не просто втрату 

часу та інших ресурсів, їхні сукупні додавання. Зволікання з моніторингом 

найменших суттєвих змін природи (змісту) правових зв’язків під час 

виконання особою зазначених функцій у державі означає добуток цих 

цінностей та людей, які складають тіло нації, наприклад, португальської (яка 

найбільше серед інших членів ЄС постраждала від фінансової кризи) та 

інших націй Південної Європи, які з 2009 р. перебувають під впливом 

фінансової кризи, виявляючи, з-поміж інших наслідків, політичну корупцію 
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(закритий характер лобістських практик тощо), що посилює економічний 

спад. Переплетіння бізнесу та політики перетворило держави регіону на 

найбільших зовнішніх боржників у ЄС й таке відбувається попри те, що вони 

долучаються до новітніх міжнародних антикорупційних ініціатив, 

унормовують фінансування партій, встановлюють обмеження для 

недопущення конфлікту інтересів і таке інше задля забезпечення 

транспарентності публічної влади [186, с. 12]; української та ін. 

Історія давньосхідних держав дає приклади протиправних зловживань 

політичного характеру, а перші спроби осмислення корупції як 

антисуспільного явища увиразнені в давньогрецькій політико-правовій 

думці. Кількісно-якісне зростання корупційних практик особливо характерне 

для Стародавнього Риму (від розквіту Республіки) та Середньовічної Європи, 

коли за відсутності поділу влади та її узурпації швидко розвивалися грошові 

відносини, зростав публічно-владний апарат, й, водночас, ставали 

жорсткішими покарання за корупційні зловживання (бюрократичного плану) 

та виник перший формат незалежного аудиту [186, с. 9-10]. У ці самі часи 

формувалася політика призначення на державні посади культурно найбільш 

придатних до чесною бюрократичної роботи людей, як наслідок природної 

реакції правителів на проблему руйнівних наслідків корупції. 

Мотивація і здібності є найважливішими компонентами суб’єктивної та 

об’єктивної готовності особистості до діяльності. Управлінець, у якого 

сформовані професійні та пізнавальні інтереси, має розвинуті інтелектуальні 

та творчі можливості, емоційно-вольові якості, що зумовлюють досягнення 

мети, тобто він суб’єктивно і об’єктивно підготовлений до управлінської 

діяльності на засадах доброчесності [135, с. 52]. Водночас, корумпованість 

публічної влади розпочинається саме з того, що до неї йдуть працювати люди 

не за ознакою найкращих серед усіх інших претендентів професійних 

здібностей та майстерності, що базуються на покликані і природних 

талантах, а по знайомству, за гроші та інші не природні для цієї служби 

мотиви. Услід за В. В. Левкулич констатуємо причетність публічно-владної 
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вертикалі України до корупції та імітації роботи, її відчуженість від 

фундаментальних реалій суспільно-політичного життя. Той «держстандарт» 

мислення, який репрезентує владна вертикаль України сучасного формату, 

відповідно до прописних законів політичної фізики призводить не до вкрай 

необхідної модернізації всіх сфер суспільного життя, а до стагнації і 

вичерпування залишків довіри серед співгромадян і співчутливої частини 

зовнішнього світу. Влада далека від потреб сьогодення, а загалом позбавлена 

основ аксіологічного, етичного, деонтологічного, етно-культурного змісту 

[190, с. 77-78], що, з-поміж іншого, веде до корупційних відносин, які часто 

починаються від моменту виборчого процесу, коли деякі кандидати беруть 

великі суми в борг для фінансування своєї виборчої кампанії, а далі, будучи 

обраними, стають боржниками, іноді опиняючись перед кредиторами 

політичними заручниками своєї посади, за зразком відповідних політико-

правових практик Республіки Філіппіни [259, с. 86-87] та їй подібних за 

ознакою враженості корупцією публічної влади. 

Проблема своєчасного пізнання відтінків трансформацій правових, 

політичних, економічних, духовно-культурних якостей людей, взаємодії між 

ними в аспекті доброчесності виконання публічно-владних повноважень 

традиційно розглядуються через інститути кваліфікаційних вимог і тільки 

впродовж перебування на посаді судді, парламентаря (депутата місцевих рад) 

чи виконавчої гілки публічної влади. Самі обмеження для таких посадовців 

спираються на зміст їхніх функціональних обов’язків, прав, гарантій та 

кваліфікаційних вимог, що висуваються законодавцем до осіб, які 

претендують на відповідну роботу. Водночас такі вимоги виписуються, 

виходячи з природи предмету роботи, що доручається до виконання 

чиновнику. Хоча, якщо окрім наукових обґрунтувань, поглянути на 

реальність, то кореляція науки і соціальних практик може не спостерігатися 

взагалі. Наприклад, можуть домінувати неконструктивні культурні традиції 

націй і/або політичні, а не правові і наукові, чинники, а саме: 1) як у випадку 

з видаленням 12.05.2016 р. із ч. 3 ст. 40 Закону України «Про прокуратуру» 
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від 14.10.2014 р. положення про обов’язкову наявність юридичної освіти 

у кандидата на посаду Генерального  прокурора України (Закон України № 

1355-VIII); 2) у Греції, де громадяни недовіряють публічній владі, оцінюючи 

її чиновників як осіб ненадійних, непрофесійних із непродуктивною 

популістською риторикою, адже значна частина політиків пов’язана з 

нелегальним бізнесом, їхня зацікавленість звужена до досягнення успіху 

особистого чи партійного бізнесу, вони зловживають владою, керуючись 

ненайкращою частиною традицій своєї нації, а притягуються до юридичної 

відповідальності тільки у поодиноких випадках, і, як наслідок, відбувається 

зростання популярності ліво- і праворадикальних партій (правої «Золотої 

Зорі», лівої СІРІЗА); 3) неформальне зрощення політичної, економічної та 

медійної влади, а також зростання правопопулістських рухів з антивладною 

риторикою («Рух п’яти зірок») у Республіці Італія; 4) у Республіці Португалія 

– нині відсутня скоординована державна програма боротьби з корупцією, 

попри великий обсяг порушуваних корупційних справ тільки незначна їх 

кількість завершується обвинувальними вироками, фіксуються факти 

нецільового використання фінансів громадських фондів і партій; 

5) у Королівстві Іспанія – оцінку корупції як історичної традиції, частини 

національної політичної культури, генетичної особливості національного 

характеру й наслідку слабкості демократичних традицій, за одночасного 

зростання недовіри до традиційних партій (зокрема, правлячої «Народної 

партії» через «справу Ґюртеля») та репутаційні загрози інституту монарха 

через корупційні підозри членів королівської родини [186, с. 12]. В 

Угорщині, поряд із Болгарією та Румунією, найнижчий рівень громадської 

активності порівняно з іншими державами ЄС, найнижчий серед країн ЄС та 

навіть посткомуністичних країн рівень довіри до інститутів публічної влади, 

проте один із найвищих у ЄС рівень сприйняття корупції (за інформацією 

угорського інституту соціальних досліджень «Таркі») [184, с. 48; 535]. 

Досвідченість означає знання, уміння, навчики, здобуті під час життя й 

стосовно чиновників органів публічної влади ці складові досвіду 
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специфікуються предметом їхньої професійної діяльності (її окремими 

напрямами), здійснюваної ними впродовж чітко визначеного часу. 

Спеціальності із задовлення публічних інтересів за окремима напрямами 

суспільного життя наявні інститути професійної соціалазації не готують, 

наприклад, немає такої спеціальності як «міністр освіти і науки», 

«губернатор» тощо. Отримуємо, що для зазначених чиновників досвідченість 

має загальножиттєву, загальнопрофесійну та спеціалізовану площину, і 

домінуюча питома вага успішного досягнення поставлених цілей й 

вирішення завдань під час такого досвіду характеризує особу як 

професіонала – відповідального працівника, зусилля якого забезпечують 

очікуваний результат (призводять до передбачуваних бажаних наслідків). 

Приклади відхилень чиновників органів публічної влади під час 

здійснення ним професійної діяльності від напрямів послідовного 

задоволення публічних інтересів вочевидь руйнує довіру серед населення, 

сукупні приватні інтереси якого складають зміст публічного інтересу. 

Антикорупційна та інші системи профілактики таких відхилень складні a 

priori, оскільки природно являють собою складні процеси узгодження 

приватних інтересів в межах загального  публічного інтересу, під час такої 

гармонізації чиновники піддаються спокусам з боку економічно або іншими 

чином сильніших акторів соціальних відносин, здійснення публічно-владної 

діяльності в межаї однієї країнии відчуває тиск необхідності урахуваня 

природи і тенденцій розвитку інших націй, які впливають одна на одну через 

внаслідок глобалізації правових відносин (економічних, інформаційних, 

військових, екологічних, медичних тощо) – як їхніх негативних відхилень 

(проблем), так і позитивних зрушень (вирішення проблем та розвитку). 

Зазначене вище дає підстави вважати, що на посади в органах 

публічної влади доцільно обирати/призначати виключно доброчесних людей, 

які зможуть максимально використовувати свій талант – сукупність власних 

здібностей, обдарувань, умінь, знань, досвіду, інтелекту, розважливості, 

характеру і енергії, а так само його здібностей до навчання й росту [229, 
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с. 134]. Інакше публічниий інтерес не задовільняється й неминуче буде 

залишатися у перманентній кризі. Адже неталановитий, недосвідчений 

чиновник спроможний проявляти тільки недоброчесні схильності заради 

компенсації свого низького кваліфікаційного рівня, послаблюючи 

конкуренцію відомства, за яке він несе відповідальність в межах дорученої 

йому роботи, а також додаючи часточку до від’ємного сальдо прибутків, 

фінансових можливостей та інших економічних показників власної країни, 

що сповільнює або виключає виживання і/або розвиток її населення. 

Загальноправові зв’язки антикорупційних обмежень за параметром 

досвідченості й талановитості особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування, виявляються в таких рисах роботи цих 

осіб та відношеннях між ними: 1) юридичне узгодження інтересів суб’єктів 

права і впорядкування суспільних відносин; виконання чинних норм права та 

вирішення спорів (конфліктів) за допомогою правових засобів, що забезпечує 

максимально можливе задоволення публічного інтересу у конкретних 

історичних умовах життя; 2) онтологічному правовому характері – виявленні 

загальнообовʼязкових наслідків діянь/рішень публічної влади; 

3) інструментально вигадлива правова і тісно з нею пов’язана інша природа 

способів (засобів, прийомів, методів тощо) реалізації, зокрема через 

складання, ухвалення норм права, нормативних та інших документів, 

формування правосвідомості, застосування виховних, інформаційних, 

організаційних та інших заходів; 4) опосередкування створення матеріальних 

благ; 5) відповідність діянь епістемологічним та гносеологічним стандартам 

(знанням, умінням, навичкам, досвіду та іншим складовим фізіологічного, 

інтелектуального, вольового, чуттєвого духовного тла) на найвищому рівні, 

доступному людській цивілізації, у т. ч. за рахунок міжнаціонального обміну 

знаннями, інколи навіть у порушення матеріальних прав інтелектуальної 

власності; 6) творчість, що спрямована на розуміння змісту істини 

адміністративно-правових норм та чіткого шляху до неї, пояснення і 

переконання інших у слушності своїх істинних думок, обмежене 
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використання стандартів і шаблонів. Урахування цих складових сукупно 

зі специфічними рисами напрямів роботи працівників органів публічної 

влади, дозволяє формулювати дієві обмеження прав особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, адже вони 

відображають у собі суттєві деталі, а не тільки загальні антикорупційні 

інтенції та сутності доброчесності, чесності, порядності і т. п. Правда й 

кількість оцінних категорій – «узгодження», «впорядкування» тощо – у всіх 

цих взаємозв’язках профілактики корупції чимала, а тому завдання 

синхронізації кореляції професійних та антикорупційних вимог у контексті 

порушеної проблеми вимагає повсякчасного встановлення найбільш 

достовірного змісту понять і якнайглибшої формалізації заснованих на них 

норм відповідних інститутів права. У підсумку пропонуємо перманентно 

актуальні кваліфікаційні правила, процедури виявлення відповідності їм, 

особливості антикорупційних обмежень досліджуваної категорії осіб, що усе 

сукупно нівелює корупційні ризики, а також, за влучними словами 

М. І. Мельника, інші фактори корупції – явища, процеси, інші чинники, які 

здійснюють будь-який детермінуючий вплив на корупцію, обумовлюючи її 

як явище та породжуючи відповідні конкретні прояви [215, с. 16]. 

Антикорупційний план з перманентної реалізації на практиці 

кваліфікаційних вимог до чиновників передбачає ідентифікацію потенційних 

корупційних ризиків, їх оцінку (визначення потенційних та реальних 

наслідків для певних сфер управлінської діяльності), управління 

корупційними ризиками (визначення та відбір можливих заходів протидії та 

запобігання професійній деформації, зокрема некомпетентності, втрати 

порядності, довіри від населення та ін.), планування та контроль реалізації 

відповідних антикорупційних програм та планів [135, с. 120]. 

Темпоральні чинники в інституті обмежень прав особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, виявляють 

вплив часових параметрів на небезпеку корупції – схильність людини до 

корупційних діянь. По суті мова йде про три часові виміри: до, під час і після 
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роботи на посаді. Бажаючих атестуватися на роботу в усіх органах публічної 

влади перевіряють на відсутність судимості, у т. ч. за хабарництво. В органах 

публічної адміністрації, судах та муніципальній публічній владі неможливо 

обійняти посаду особі, яка раніше була визнана винною/притягувалася до 

адміністративної чи іншої подібної відповідальності рішенням суду за 

корупційне діяння (семантично це може бути номіновано іншими 

лексемами), наприклад, таке правило діє в Україні. Простежуємо у нормах, 

що обмежують права особи ще не обраної/призначеної на посаду в органи 

публічної влади, намагання суспільства елімінувати з цих органів тих людей, 

які виявили ознаки не доброчесності до моменту вияву бажання пройти 

формальні процедури атестації на отримання офіційних повноважень у сфері 

публічних інтересів. Така упередженість обґрунтовується тільки думкою про 

те, що якщо у особи не погашена судимість, то вона небезпечна і небажана на 

державній службі. Погоджуючись у цілому з цією думкою, варто наголосити, 

що виграє та правова система, яка має набір критеріїв та правил для оцінки 

таких осіб, наявної у них доброчесності станом на момент атестації, а не 

в силу факту їхніх корупційних помилок у минулому та викликаного цим 

стереотипного відношення суспільства. Трохи гнучкості аникорупційному 

праву вже додало б поняття «особи з корупційним ризиком у минулому» для 

номінації цих осіб, які вчинили корупційне правопорушення 

вперше/незначне, та надання їм на особливо підвищених вимогах і пильній 

увазі до їх доброчесності можливостей реалізувати свій унікальний і дійсно 

потрібний громаді (якщо це по факту так) потенціал із забезпечення 

публічного інтересу, будучи обраним/призначеним на відповідну посаду. 

Звісно, система правил обмежень для таких осіб буде дуже складною 

(з деяких аспектів його роботи забезпечити нагляд колегіального органу 

публічної влади та ін.), проте суспільство, яке їх впровадить виграє в частині 

використання людського капіталу таких чиновників (а не втрати його) та 

розширить діапазон дії такої функції покарання за корупційне 

правопорушення як спеціальна превенція. 
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Отже, відчуття ступеня вірогідності вчинення корупційного 

правопорушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, повинно бути заснованим на параметрах строків 

і суміжних їм правилах чинних антикорупційних норм. Наприклад, систему 

принципів управління, а саме: відповідальності органів виконавчої влади 

(посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою, 

верховенства права, законності, участі громадян та їх об’єднань в управлінні, 

рівноправності громадян в управлінні, гласності [32, с. 17-19], за порушення 

яких невідворотно і своєчасно настає юридична відповідальність. Інакше 

вони далекі від реальності, не дієві, несправедливі та не узгоджуються з 

ідеєю верховенства права. Звісно, під час перебування на посаді потенційна і 

реальна небезпека вчинення корупційного правопорушення цими особами 

вища ніж до і після перебування на ній. Це підказує як сам зміст роботи цих 

осіб, так і корупційні ризики, що зумовлені, здебільшого, саме її виконанням, 

у т. ч. в силу дискреційних повноважень, вад особистісного розвитку, 

неспроможної до подолання корупційних спокус волі, недосконалості 

законодавства та практики його застосування, впливу криміналітету та ін. 

Водночас, наприклад, чинні в Україні норми інституту обмеження прав 

особи органу публічної влади часто не відображають специфіки правил 

профілактики потрапляння категорії осіб з корупційними мотивами до цих 

органів за критерієм строків перебування на певних посадах (окрім 

суддівського, наукового, адвокатського предметного типу стажу для атестації 

на посаду судді 2-ї та 3-ї судових інстанцій); збагачення (наскільки чесно, 

реально за вказаний строк) тощо. Ймовірність використання своїх ділових 

зв’язків і впливу після закінчення роботи на публічних посадах висока, тому 

цілком виправдані обмеження у цих випадках для зазначених вище осіб, 

наприклад, в Україні антикорупційні норми встановлюють 1 рік дії таких 

обмежень (ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 

№ 1700-VII). Обмеження на обіймання посад та заняття видами діяльності 

після припинення повноважень на посаді державного службовця також 
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визначено: у Королівстві Іспанія, Португальській Республіці відповідно 2 та 

3 роки після закінчення перебування на політичній посаді особа не має права 

працювати у приватній компанії, яка пов’язана контрактними, 

регуляторними зв’язками або через пряме підпорядкування з органом, посаду 

в якому обіймала ця особа; подібні обмеження для державних службовців 

встановлено і законодавством Республіки Італія (яка внаслідок проведеної у 

1990-х роках операції «Чисті руки» та подальших антикорупційних зусиль 

дещо послабила корупційні мережі, досягла більш вираженої з-поміж усіх 

країн Півдня Європи взаємодії держави з громадськістю, хоча цього 

у підсумку виявилося недостатньо для виходу з групи висококорумпованих 

держав ЄС [186, с. 12]), Республіки Польща – 1 рік, до того ж у разі 

звільнення з політичної посади, особа, що її обіймала повинна отримати 

офіційну згоду на працевлаштування у приватній компанії; у Французській 

Республіці – 5 років; у Сполученому Королівстві Великої Британії та Ірландії 

– 2 роки [25, с. 9]. Водночас ефект від цих антикорупційних норм в Україні 

варто очікувати після досягнення параметрів політико-правової керованості 

суспільством, суворої дисципліни під час правотворення і правореалізації, 

авторитету права, відкритості та ефективності апарату управління [380, с. 24] 

на рівні найбільш високрозвинених країн ЄС. 

Отже, баланс приватного і публічного інтересів найкращий варіант 

їхнього співвідношення для підтримання правової системи суспільства у 

стані відкритості до прогресу, зокрема, за рахунок нейтралізації корупції. 

Цей рівень кореляції об’єктивно неможливий без достатнього матеріального 

забезпечення осіб на державній службі, в суді, у парламенті. Установивши 

цей мінімум і гарантувавши реально соціально-економічні права цих осіб, 

доречно повною мірою застосовувати правила інституту обмежень прав 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування. Інакше проблема корупції залишиться, застосування цього 

інституту буде не правовим і провокувати нові випадки корупції, залучення 

талановитих та розвинутих осіб до роботи в органах держави не відбудеться, 
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щонайменш у потрібному обсязі, а значить держава залишиться слабкою, а 

керована нею нація – незахищеною і вразливою. Важливо також розуміти, що 

мета цього інституту не допустити корупційне правопорушення і покарати 

винного, а попередити його. Адже втрата внаслідок притягнення до 

юридичної відповідальності професійного судді, службовця, депутата через 

його об’єктивно обумовлені, хоча формально заборонені, дії до отримання 

потрібного йому (у т. ч. його сім’ї) для виживання і розвитку мінімуму 

коштів (вигод), веде до ще більших втрат нації, а саме: витрат на підготовку 

нової особи, уповноваженої на виконання відповідних повноважень у межах 

функцій держави та місцевого самоврядування, на рівні професійності не 

нижче, ніж було у його попередника. Проблемою є визначення особи, яка 

талановита, а не просто може виконувати публічно-владні повноваження. Ця 

дилема залишається не врахованою і не вирішеною, оскільки об’єктивно 

природа не продукує цих осіб у кількості, що покриває соціальні потреби, а 

держава не здатна створити належні стандарти соціально-економічного 

забезпечення тим доброчесним чиновникам, які вже успішно працюють 

[351]. Корисним у цьому зв’язку стає наслідування досвіду антикорупційної 

боротьби Королівства Данії та інших подібних держав, які успішно 

мінімізували корупцію та культивували доброчесність у сфері публічно-

правових відносин, чим забезпечити відкритість суспільства до сприйняття 

та реалізації прогресивних пропозицій, відповідно до сильних рис й традицій 

національної культури. 

Визначення вимог до досвіду, кваліфікації, талатнів та інших 

складових професійоналізму відповідального чиновника органів публічної 

влдаи, рівно як й часових рамок здійснення ним функцій держави та 

місцевого самоврядування на підставі виключно правових і наукових, а не 

політичних чи інших кон`юнктурних, чинників стає запорукою їхньої 

істинності та придатності для формулювання антикорупційних норм-

обмежень таким особам, правового ефекту таких правил. У цьому зв`язку, 

логічно виникає потреба у специфікації антикорупційних обмежень для 
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кожної професії і/або спеціальності суб`єктів публічно-владних повноважень. 

Інакше наявний дисонанс між специфічними кваліфікаційними вимогами, 

яким відповідає кожний претендент на посаду в органах публічної влади, 

перетворюючись по суті на homo faber (мудро креативну людину), і 

загальними антикорупційними вимогами (заборонами, обмеженнями тощо), 

що поширюються на таких людей. Об’єктивно на публічних чиновників 

повинні поширюватися мінімально суб`єктивовані та максимально 

диференційовані у деталях правила забезпечення їхньої доброчесності. 

Відносно ролі строків обмежень прав таких осіб відзначаємо важливість 

їхнього ґрунтовного впливу на ефективність антикорупційних норм як на 

етапі допуску до роботи в органах публічної влади, так й під час такої роботи 

та після залишення посади. Проблема полягає у ступені обґрунтування тих 

або інших строків, їхнього вмілого, вишуканого (деталізованого, 

інноваційно-прогресивного) використання в антикорупційних правилах 

поводження з подарунками, суміщення/сумісництва посад (робіт), роботи з 

близькими особами тощо. 

Висновки до Розділу 2  

Встановлено, що обрана парадигма дослідження відображає логіку 

закономірного нелінійного розвитку адміністративно-правових відносин в 

сфері забезпечення доброчесності публічної адміністрації. На додаток до вже 

визначених ключових понять предмету дослідження й услід за Великою 

палатою Верховного Суду (постанова від 13.02.2019 по справі № 

810/2763/17) визначено, що публічним інтересом є важливі для значної 

кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації. 

Тобто публічний інтерес є нічим іншим, як певною сукупністю приватних 
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інтересів. А концепт «публічна адміністрація», відповідно до наявних в 

адміністративно-правовій доктрині визначень (Ю.П. Битяка, Д.В. Лученка, 

В.К. Колпакова, С.Г. Стеценка та інших), являє собою систему органів 

державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації та інших суб’єктів, 

наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства загалом, а 

також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, 

встановлених законом. 

Підкреслено, що підвищення культурного й духовного рівня населення, 

укріплення національної ідентичності українських громадян і підвищення 

індексу людського розвитку в Україні з-поміж іншого передбачає 

доброчесність та свободу від корупції публічної влади (відповідно до 

Концепції реформування системи забезпечення населення культурними 

послугами, схваленої розпорядженням КМУ від 23.01.2019 р. № 27-р.). У 

Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента 

України від 14.09.2020 № 392/2020, згадуються захист особи, суспільства та 

держави від правопорушень, зокрема корупційних, у тому числі через 

утвердження принципу нульової толерантності до корупції; забезпечення 

ефективної діяльності органів, які запобігають корупції.  

Встановлено, що культивування доброчесності у сфері публічно-

правових відносин результативне за умови формування у свідомості людей 

переконання в істинності твердження про необхідність розвивати свої 

чесноти, їхню безумовну цінність та пріоритет у правових відносинах, 

орієнтир для самоідентичності та стійкого розвитку у мінливому світі на тлі 

сильних рис й традицій національної культури. У цьому зв’язку актуальними 

стають відповідні напрями роботи з формування правової культури 

Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства освіти 

й науки України, Міністерства юстиції України.  

Визначено, що через Національну раду з питань антикорупційної 
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політики, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, 

можлива координація залучення зазначених суб’єктів до культивування 

антикорупційних стандартів правової культури, створення організаційно-

правових умов для об’єктивування у правовій дійсності зразків доброчесного 

виконання посадових обов’язків суб’єктами публічної адміністрації. 

З’ясовано, що за своєю антропною природою люди потребують одне 

одного й домовляються про порядок взаємовідносин між собою на підставі 

системи правил, серед яких фундаментальним стає делегування повноважень 

із забезпечення обов’язкового виконання усіма й однаковою мірою цих 

правил публічній адміністрації, судам. 

Підкреслено, що домінування кращих особистісних рис у публічно-

правових відносинах стає умовою пошуку найкращих варіантів балансу між 

приватним і публічним інтересами, що нейтралізує корупцію, відповідно, 

сприяючи підтриманню правової системи суспільства у стані відкритості до 

прогресу. При цьому репрезентація змісту публічного інтересу у 

правосвідомості чиновника являє собою процес відображення зовнішнього 

середовища у його внутрішньому світі психічних здібностей, 

проблематизуючи відношення суб’єкт-об’єкт, де суб’єкт має за мету бути 

психологічно й культурно самодостатнім настільки, щоб максимально точно 

відчути, сприйняти, осмислити та відтворити у своїх діяннях пізнану природу 

об’єкту, наприклад, доброчесності під час виконання службових 

повноважень у публічно-правових відносинах. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ПІДВАЛИНИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ВІТЧИЗНЯНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В 

УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА 

3.1. Природно-правовий вимір антикорупційного законодавства 

України в умовах динамічних змін публічного права відкритого суспільства 

Феномен корупції характерний для усіх етапів розвитку людської 

цивілізації від стародавніх часів до сьогодення. Відповідно він являє собою 

закономірність соціального прогресу. Проблема полягає у ступені корупції, 

який уможливлює розвиток. З однієї сторони, корупція покращує роботу 

бюрократичної системи в умовах об’єктивно перманентно недосконалого 

законодавства, виконуючи роль компенсатора прогалин, кострубатості, 

архаїчності, штучності, політизованості правових норм. З іншої сторони, 

перебір корупції має наслідком розкладання соціального ладу й колапс 

попередньої системи політичної взаємодії. У цьому зв’язку вітчизняний 

досвід переконує, що кінець 2013 р. став саме таким моментом критичного 

рівня корупції, вище якого не існувало нормальних соціальних зв’язків, а 

залишились тільки вігіталізм [462], очищення влади та реформи. Наразі 

продовжується динамічне реформування державних органів та низки 

супутніх правових інститутів (банків, політичних партій тощо). Наприклад, 

структурно-функціональні зміни в сфері правосуддя і правоохоронної 

діяльності 2014-2017 років формально-юридично об’єктивовані у формі змін 

до Конституції України й більш ніж 17-ти концептуально нових законів). 

«Корупція» – це обов’язкова негативна ознака, яка притаманна будь-

якій державі та соціуму [414, с. 21]. М. Мельник підкреслив 

багатоаспектність феномену корупції, вказавши, що це складне економічне, 

політичне, правове, морально-психологічне явище, яке віддзеркалює чистоту 
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цих відносин суспільства, у ній знаходять своє відображення найбільш 

значущі для держави та суспільства проблеми [214, с. 28]. Погоджуючись з 

багатоаспектністю корупції Е. Невмержицький наголосив, що корупція – це 

соціально небезпечне явище, змістом якого є система негативних поглядів, 

настанов і діянь службових осіб інститутів влади та управління, державних і 

недержавних підприємств, організацій і установ, політичних партій та 

громадських організацій, спрямованих на задоволення особистих, групових 

або корпоративних інтересів шляхом використання свого службового 

становища, всупереч інтересам суспільства і держави [236, с. 44]. В. Сташис 

корупцію визначив як вкрай небезпечне для держави негативне соціально-

правове явище, тому що вона підриває авторитет державного апарату, 

дискредитує його діяльність, завдає економічної й політичної шкоди, гальмує 

розвиток реформ, практично знижує ефективність розроблених програм [343, 

с. 167]. 

Як бачимо, домінуюча правова позиція вчених засновується на 

визнанні суспільної небезпеки (шкідливості) корупції й зарахуванні до змісту 

цього поняття не тільки підкупу державних службовців, проте й зловживання 

владою у власних чи інших кон’юнктурних інтересах, у т. ч. як наслідків 

такого підкупу. Наведені поняття «корупції» перебувають у дискурсі, який 

можна образно окреслити відомим латинським прислів’ям: «Male parta, male 

dilabuntur – ганебно придбане – ганебно й пропаде. Водночас закони 

діалектичної логіки дозволяють припустити наявність позитивних впливів 

корупції на розвиток правових відносин, зокрема на які звернули увагу 

П. Верд, Т. Сиссенер: корупція поряд з негативними наслідками гуманізує 

роботу апарату держави, виявляє логіки дарування, домовленостей і 

посередництва, мереж соціальної солідарності, перерозподілу накопичень 

[332, с. 61]. 

За ст. 5 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої 

Україною Законом №251-V від 18.10.2006 року, кожна Держава-учасниця, 

згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє й 
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здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії 

корупції, яка сприяє участі суспільства і яка відображає принципи 

правопорядку, належного управління державними справами й  державним 

майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності. Кожна 

Держава-учасниця прагне періодично проводити оцінку відповідних 

правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої  

адекватності  з точки  зору запобігання корупції та боротьби з нею.  

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна 

отримала 29 балів зі 100 можливих й посідає 131 місце зі 176 країн. Цю 

сходинку із показником 29 балів разом з нами розділили Казахстан, Росія, 

Непал та Іран. Результати дослідження World Justice Project Rule of Law 

Index, що враховується в побудові СРІ доводять, що показник нашої держави 

в цьому Індексі зріс на +10 балів порівняно з минулими роками і найбільше 

балів Україні додало: зменшення використання службового становища в 

органах виконавчої влади (показник покращився на 14%), зокрема у поліції 

та збройних силах (показник покращився на 6%), у судовій гілці зменшення 

рівня корупції не відбулося; впровадження підзвітності публічних закупівель 

через авторизований електронний майданчик / електронну систему публічних 

закупівель Prozorro та онлайн-платформу громадського контролю таких 

закупівель Dozorro (за Законом України «Про публічні закупівлі» від 

25.12.2015 р. № 922-VIII); запровадження державного фінансування партій 

якщо на останніх виборах народних депутатів України її виборчий список 

кандидатів у загальнодержавному багатомандатному  виборчому окрузі 

отримав не менше 2 % голосів виборців від загальної кількості голосів, 

поданих за всі виборчі списки кандидатів у такому окрузі (за статтями 17-1–

17-9 розділу IV-1 «Державне фінансування політичних партій», Закону 

України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. № 2365-III); перші 

розслідування НАБУ; участь громадськості в антикорупційних реформах. 

Вчені наголошують, що тривкість успішних трансформацій 

службового права, нестійкість та втрата державою репутації зумовлені 
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викликами, які включають зростання регіональних розбіжностей у розподілі 

багатства, постійно високий рівень бідності (особливо в сільській 

місцевості), обмежений людський капітал, нерівномірність здійснення 

верховенства права та демократичних процесів, обмежена участь громадян у 

політичних процесах та надмірна корупція [512, с. 91]. Загальноправові 

антропні виміри антикорупційного законодавства в умовах розбудови 

відкритого суспільства (у т. ч. в Україні) є характеристиками культур homo 

juridicus, політиків, підприємців та пересічних громадян. Їхнє перехрещення 

обумовлює встановлення у законодавстві балансу прийнятних для них 

уявлень про правомірне й неправомірне у сфері благ. Далі, суб’єктивовані 

з питань правил обігу благ енергії об’єктивуються у соціальні практики, 

прогресивне корегування яких за пропозиціями вчених можливе рівно 

настільки, наскільки нація щиро сприймає їх. На рівні індивідуальної 

свідомості прогрес триває й перетворює соціальні спільноти із закритих, 

транзитивних на відкриті у діяннях вчених і/або інших пасіонарних лідерів. 

Як слушно відзначив Ю. Шевцов: «Корупція – це соціальне явище, а не 

природа людини». Застосовані антропологічні методи дослідження 

(спостереження, інтерв’ювання, юридична практика автора, вивчення справ 

судової практики) виявили: 1) засмученість і зневіру пересічних громадян 

внаслідок очевидної недолугості, нерівного ставлення і/або несправедливості 

з боку окремих державних службовців; 2) налаштованість громадян 

вирішувати питання з органами публічної влади за рахунок передачі 

матеріальних благ і навпаки; 3) вимушеність через недофінансування 

доброчесних посадових осіб окремих органів публічної влади отримувати 

матеріальні вигоди від сторонніх осіб для якісного виконання своїх 

професійних обов’язків; 4) неоднозначність судової практики у справах про 

притягнення до юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. 

Утім, здебільшого, як переконує логіка історії хижацького збагачення 

публічної влади, такий прогрес у сфері подолання неприйнятного рівня 

корупції відбувається у соціовимірних формах. Слабкість і/або життєві 
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обставини більшості населення заважають людям діяти за найкращими 

зразками антикорупційної поведінки. Як наслідок зразкові антропні виміри 

антикорупційного законодавства втрачають свою силу, перетворюються на 

соціальні виміри культури та її колективні форми протидії корупції. 

Одночасно природа відношення до корупції змінюється, відповідно до усіх 

науково обґрунтованих висновків соціологів права і кримінологів. Зокрема, 

індивідуальне заперечення корупції кожним окремим громадянином стає 

більш аморфним в умовах інерції суспільства у напрямку протидії корупції. 

У такому суспільстві громадянин, який протистоїть корупції, додатково 

витрачає зусилля на боротьбу з лояльним ставленням до корупції інших 

членів суспільства, соціальних прошарків / груп. При цьому ресурси такого 

громадянина не збільшуються, а суспільство, його корумпована частина 

органічно здатна збільшуватися за рахунок соціально нестійких громадян: 

невігласів (непоінформованих), конформістів, маргіналів та ін. Відкрите 

суспільство зорганізоване на перманентний соціальний прогрес, тому що 

акумулює у собі антикорупційну антропну волю, якій чітко 

підпорядковуються, у т. ч. за рахунок використання методів стимулювання й 

заохочення [204, с. 139-140] люди з потенційно корупційною та іншою 

деконструктивною поведінкою. Наприклад, заробітна плата членів та 

працівників апарату Національного агентства з питань запобігання корупції 

повинна … стимулювати досягнення високих результатів у службовій 

діяльності … (за Законом України «Про запобігання корупції» 14.10.2014 р. 

№ 1700-VII (далі – профільний закон) ч. 1 ст. 16). 

Антропологічні засади громадянського суспільства виводять з буття 

громадянського соціуму й через нього. У глибинних сферах внутрішнього 

індивідуального життя людини, його духовно-моральної, підсвідомо–

ірраціональної, ірраціонально-міфологічної, антробіологічної суб’єктивності 

містяться справжні основи людської свободи, що має креативне значення, 

репродукуючи людину як «соціальний атом», визначаючи форми 

індивідуального та соціального буття громадянського суспільства. 
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Громадянське суспільство, що формується на антропологічних засадах, 

репрезентується в матрицях етнологічних, етнографічних, лінгвістичних, 

соціологічних, психологічних, психофізіологічних характеристиках, 

детермінованих ментальними особливостями тих чи інших країн, народів, 

континентів [330, с. 144]. С. Сидоренко виділив такі антропологічні 

принципи громадянського суспільства: 1) принцип антропологічної редукції 

– пояснення об’єктивних утворень через віднесеність їх до людини в 

активних проекціях екзистенції; 2) принцип органону – націлює на цілісне 

сприйняття сутності людини, що діє за умов розвитку громадянського 

суспільства, виходячи зі створених нею об’єктивних форм культури, процесів 

структурування соціоінститутів і соціоустанов, що являють собою 

функціонально-еволюційну консолідацію; 3) принцип антропологічної 

інтерпретації окремих явищ людського життя – необхідний для аналізу 

внутрішньокультурних феноменів громадянського суспільства: людської 

істоти, різних проявів її тілесної, почуттєвої та душевно-духовної організації, 

при дослідженні соціуму в іманентно-структурному порядку [330, с. 145]. 

Припускаємо, що антикорупційне законодавство стає дієвим після належного 

відображення у ньому цих основоположних ідей антроповимірної організації 

життя суспільства. 

В окреслених відношеннях роль законодавця стає ключовою, адже від 

того наскільки вміло і вірно йому вдасться виписати зрозумілою мовою 

антикорупційні правила на рівні законів безпосередньо залежить подальша 

якість правотворчої діяльності органів виконавчої влади та їхнє спільне з 

судами правозастосування. Нині залишається актуальною визначена ще 

М. Цицероном норма-ціль: Legem brevem esse oportet (закон повинен бути 

коротким). ЄСПЛ у низці свої рішень вказує на неприйнятну множинність 

трактувань положень законів України. Зокрема, рішенням від 14.10.2010 р. у 

справі «Щокін проти України» визначено концепцію якості закону: закон 

повинен бути доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним 

у своєму застосуванні. Відсутність у національному законодавстві необхідної 
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чіткості і точності порушує вимогу «якості закону». У разі коли національне 

законодавство припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та 

обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати найбільш 

сприятливий для осіб підхід. Вирішення колізій у законодавстві завжди 

тлумачиться на користь особи [304].  

Про якість закону вказано також у рішенні ЄСПЛ від 07.07.2011 р. у 

справі «Серков проти України», а саме: п. 40 – Суд не вбачає жодного 

виправдання для зміни юридичного тлумачення, з якою зіткнувся заявник. 

Насправді, ВСУ не навів жодних аргументів, щоб пояснити відповідну зміну 

тлумачення. Така відсутність прозорості мала обов’язково вплинути на 

довіру суспільства та віру в закон. З огляду на обставини цієї справи Суд 

вважає, що спосіб, у який національні суди тлумачили відповідні положення 

законодавства, негативно вплинув на їхню передбачуваність; п. 41 – Суд 

також зазначає, що можливість таких різних тлумачень одних і тих самих 

положень законодавства головним чином була спричинена неналежним 

станом національного законодавства з цього питання; п. 42 – відсутність 

необхідної передбачуваності та чіткості національного законодавства з 

такого важливого фіскального питання, яка призводила до його 

суперечливого тлумачення судом, порушує вимоги Конвенції щодо «якості 

закону» [303]. 

Про передбачуваність змісту та наслідків дії норми закону як складової 

ідеї верховенства права, дискрецію публічної влади йдеться у рішенні ЄСПЛ 

від 02.06.2006 «Волохи проти України» (заява №23543/02), а саме: 

наголошено, що при наданні оцінки повноваженням державних органів суд 

виходив з декількох ознак, зокрема щодо наявності дискреції. Норма права є 

«передбачуваною», якщо вона сформульована з достатньою чіткістю, що дає 

змогу кожній особі - у разі потреби за допомогою відповідної консультації - 

регулювати свою поведінку. «…надання правової дискреції органам 

виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень було б несумісним з 

принципом верховенства права. Отже, закон має з достатньою чіткістю 
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визначати межі такої дискреції, наданої компетентним органам, і порядок її 

здійснення, з урахуванням законної мети даного заходу, щоб забезпечити 

особі належний захист від свавільного втручання». Під дискреційним 

повноваженням слід розуміти компетенцію суб'єкта владних повноважень на 

прийняття самостійного рішення в межах, визначених законодавством, та з у 

рахуванням принципу верховенства права [305]. 

Просте, лаконічне і зрозуміле законодавство полегшує його 

застосування і скорочує потребу у великому апараті чиновників. Спробою 

законодавця використовувати оціночні поняття у законах проблема 

вичерпується тільки частково, зокрема для оперативного заповнення 

прогалин у праві, коли неможливо створити формалізований текст або коли 

моральних оціночних термінів важко уникнути, і у короткостроковій 

перспективі. Наприклад, «розумні строки розгляду справи судом» 

(п. 7 ч. 1 ст. 129 Конституції України); «бездоганна репутація, високі 

професійні та моральні якості, суспільний авторитет», «рівень професійної 

компетентності, особисті якості» (вимоги до членів поліцейської комісії, 

п. 3 ч. 2 ст. 51; вимоги до поліцейських ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 57 Закон України 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII відповідно). Ці норми 

стають бланкетними положеннями антикорупційного законодавства, у разі, 

коли їхнє порушення відбулося внаслідок корупційних дій, а їхнє однозначне 

застосування ускладнюється у силу наявності оціночних формулювань. Утім 

аналогічна проблема – оцінності антикорупційних положень законів – 

характерна також для профільного закону: 1) термін «загальновизнане 

уявлення про гостинність» при визначенні можливості прийняття подарунку 

(аб. 1 ч. 2 ст. 23); 2) терміни «спільний побут» і «сімейний характер» щодо 

взаємних прав та обов’язків із суб’єктом декларування при визначенні 

поняття «близькі особи» (аб. 4 ч. 1 ст. 1); 3) низка термінів правил етичної 

поведінки (статті 37-44), у т. ч. деталізовані у Загальних правилах етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затв. наказом Національного агентства України з питань 
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державної служби 05.08.2016 № 158; 4) термін «надмірне» при визначенні 

втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи 

під час моніторингу способу життя суб’єктів декларування (аб. 2 ч. 3 ст. 51); 

та ін. 

Важливою антропологічною проблемою антикорупційного 

законодавства України на шляху розбудови відкритого суспільства є також 

норми, які технічно перенесені за зразками Західних країн, проте не 

відповідають існуючим соціорегуляційним практикам, культурним цінностям 

і кодам, не спираються на відповідні бюрократичні цінності. Наприклад, 

тільки формальною вимогою закону, а не результатом закономірного 

правового розвитку є для абсолютної більшості службових осіб дії у разі 

отримання подарунку (акт, зберігання, сумніви щодо можливості одержання 

подарунка і письмове звернення за консультацією до територіального органу 

НАЗК тощо), для абсолютної більшості юридичних осіб чинні у них 

антикорупційні програми  (статті 24, 62 профільного закону відповідно) 

тощо. 

Юридично й антропно невиправданими через обтічність, 

загальноправову позаконтекстуальність, дисфункціональність, 

загальносоціальну очевидність і/або конфліктну провокаційність є такі норми 

профільного закону: 1) про здатність 5-х атестованих і обраних відповідно до 

закону членів НАЗК своєчасно та якісно виконувати усі покладені на них 

повноваження без підміни їхньої роботи роботою працівників апарату, до 

яких у законі не висувається відповідних високих кваліфікаційних вимог. 

За відсутності реального антропо-юридичного відображення розподілу 

повноважень членів й працівників апарату НАЗК (статті 5, 11); 2) терміни 

про «небезпечність роботи», «закріплення» в штаті апарату НАЗК 

кваліфікованих кадрів, компенсація «інтелектуальних затрат» працівникам 

при обґрунтуванні розміру заробітної плати (ч. 1 ст. 16); 3) заборона 

використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди 
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(ст. 22); 4) вищезазначений термін «надмірне» втручання у право на 

недоторканність особистого і сімейного життя; неповне визначення процесу 

участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21); 

5) обмеження спільної роботи близьких осіб – особливо неприйнятно для сіл 

та інших населених пунктів з обмеженою кількістю кваліфікованих кадрів 

(ст. 27). 

Антропологічна природа сфери протидії корупції обумовлює 

варіативність ряду суб’єктів відкритого суспільства, не обмежуючись тільки 

парламентом та іншими органами публічної влади, а й залучаючи до нього 

громадськість. Громадськість у сфері протидії корупції можна визначити 

соціальним утворенням протилежним державі, яке спонукає останню до 

створення умов, необхідних для всебічного розвитку та існування членів 

такого суспільства у відносинах із приводу запобігання та протидії корупції 

на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством України. Інакше 

кажучи, громадськість виступає своєрідною противагою державі, що однак 

орієнтується на взаємовигідне та безконфліктне існування з нею. Зазначена 

форма взаємостосунків, у свою чергу, вимагає формування інституту їх 

кореспондуючих прав та обов’язків із приводу запобігання та протидії 

корупції, оскільки у протилежному випадку члени громадянського 

суспільства будуть розглядатися як підпорядковані державі суб’єкти, а не 

повноправні учасники відповідних відносин [66, с. 94]. Громадськість – це 

суб’єкт права, у тому числі громадське об’єднання, не наділена публічно-

владними повноваженнями та комерційною спрямованістю, яка самостійно 

або спільно з іншими особами з метою оформлення політики, норм та/або 

поглиблення соціальних структур забезпечує формування соціального базису 

для демократії, заохочення політичної підзвітності, підтримки довіри та 

взаємодії, коли безперешкодно вдосконалюється асоціативність, свобода 

масових рухів і мирних зібрань, формується варіативний ряд колективних 

утворень залежно від зумовлюючих факторів їхньої антропологічної природи 

[66, с. 21] (додаток Г).  
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Отже, уявлення і кваліфікація конкретних діянь як корупційних 

залежить від соціального (історичного) контекстів, культурних цінностей і 

соціального досвіду людини, тому суб’єктивна оцінка людьми діянь швидше 

не заснована на сукупності універсальних та незмінних правових та інших 

культурних цінностей. Вважаємо, що пізнання природи людей єдина важлива 

передумова для подолання розбіжностей (прірви) між законодавчо 

визначеною моделлю антикорупційної політики й свідомістю більшості 

громадян. Природа більшості людей чесна, добра й не корумпована, схильна 

до справедливості. Обумовлені природою антропні властивості складають 

основу антикорупційного законодавства й соціальних практик його 

застосування тільки в умовах зорієнтованого й чіткого зорганізованого на 

соціальний прогрес суспільства, яке являє собою націю й у випадку 

дотримання загальноправових принципів відкрите суспільство. Інакше 

антропні виміри й культурні коди сприйняття антикорупційних правил 

вихолощуються соціумом, який поза межами антропної пасіонарності 

інертний, безвекторний, закритий / транзитивний вияв колективної 

корумпованої свідомості. 

Етап поширення стандартів доброчесності у публічно-правовій сфері та 

пов’язаних із нею вимірах приватно-правових відносин, що формально 

розпочався з ухвалення 14.10.2014 низки профільних нормативно-правових 

актів з питань запобігання корупції, характеризується, з-поміж іншого, 

поширенням ідеї, принципу й теорії верховенства права (rule of law) 

[112, с. 10, 11]. Принагідно відзначити, що саме у Законі України «Про 

запобігання корупції» № 1700-VII верховенство права не згадується взагалі, 

порушуючи низку запитань щодо фундаментальних юридичних підстав для 

його правозастосування, як частини провадження антикорупційної політики 

в державі. Водночас у як засадничий принципи він вказаний у 

ЗУ «Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII (п. 1 ч. 1 ст. 3), 

«Про прокуратуру» № 1697-VII – «верховенства права та визнання людини, її 
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життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою 

соціальною цінністю» (п. 1 ч. 1 ст. 3).  

Безумовно досліджуваний принцип став ключовим й у ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, де вже текст 

преамбули побудовано через центрування уваги саме на цьому принципі, а 

саме: «Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення 

правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права 

відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на 

справедливий суд». Фактично маємо організаційні компоненти 

антикорупційної інфраструктури, які діють виключно й тільки 

у відповідності до принципу верховенства права. Він для них серцевина 

професійної діяльності. А ось  антикорупційна політика (ст. 18) 

здійснюється, антикорупційні програми (ст. 19) виконуються й, що суттєво, 

враховуючи повноваження, Національне агентство з питань запобігання 

корупції (статті з 4 по 17-1) діє, відповідно до положень нині чинного 

ЗУ «Про запобігання корупції», поза змістом та обсягом поняття 

«верховенство права»,  якщо, звісно усе це не працює виключно з 

урахуванням ч. 1 ст. 8 Конституції України, а саме: «В Україні визнається і 

діє принцип верховенства права». 

Беручи до уваги, що суддями КСУ стають громадяни, які мають високі 

моральні якості, та є правниками із визнаним рівнем компетентності, 

з’являються підстави вважати, що їхні рішення стають чи не єдиним 

ґрунтовним джерелом інтерпретації Конституції України та оцінки 

конституційності положень ЗУ. За таких умов, вони містять вичерпну 

та неперевершену жодним іншим органом публічної влади аргументацію 

тлумачення природи, змісту, складових й антропного контексту принципу 

верховенства права. КСУ уможливив уніфікацію критеріїв осмислення цього 

принципу суддями, співробітниками правоохоронних органів та інших 

суб’єктів публічно-правових відносин. Як відзначив Суддя КСУ у відставці 

М. І. Козюбра (під час обговорення загальнотеоретичних проблем 
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трансформації публічного права у напрямі забезпечення прогресу 

суспільства; грудень 2014 р.), що перший склад КСУ юридично був найбільш 

продуктивним (дослівно «потужним») й незалежним (у т. ч. політично 

нейтральним). Особливе значення для правопорядку в Україні діяльність 

КСУ має для успішного викорінення корупції. Рівень важливості такої ролі 

пояснюється тим, що за умови високого рівня корупції (лояльності до нього 

населення та поширеності в публічній владі) ефективність політики держави 

у будь-якій сфері перманентно демонструє низхідний тренд руху експоненти, 

тобто вона втрачає сенс – публічні кошти (бюджетів й фондів) витрачаються 

марно, соціальний ефект від цього незначний, публічні інтереси не 

задоволені. Серед рішень КСУ, релевантних проблематиці цієї роботи, 

звертаємо увагу на наступні їхні положення: 1) народний депутат України 

має право на висловлювання, але він повинен дотримуватися Конституції 

України та присяги народного депутата України, розуміючи наслідки 

результатів свого голосування та висловлювань; верховенство 

конституційних норм поширюється на всі сфери державної діяльності, в тому 

числі і на законотворчий процес. Верховна Рада України, приймаючи закони, 

не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, прямо 

закріплених в Конституції України (аб.4 п. 1 мотивувальної частини Рішення 

КСУ від 23.12.1997 року № 7-зп) [309]; 2) верховенство права – це панування 

права в суспільстві; верховенство права вимагає від держави його втілення у 

правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм 

змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, 

свободи, рівності тощо (аб. 2 пп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини Рішення 

КСУ від 02.11.2004 № 15-рп/2004) [310]; 3) одним з головних елементів 

принципу верховенства права, закріпленого в ч. 1 ст. 8 8 Основного Закону 

України, є юридична визначеність, аб. 2 пп. 5.4 п. 5 5 мотивувальної частини 

(рішення КСУ від 22.09.2005 № 5-рп/2005) [311]; 4) одним із елементів 

верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, 

що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4191
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обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення 

передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими 

обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, 

які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від 

протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (аб. 3 пп. 3.1 

п. 3 мотивувальної частини Рішення КСУ від 29.06.2010 № 17-рп/2010) [312]; 

5) наголос на важливості вимоги визначеності, ясності і недвозначності 

правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, 

не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і 

неминуче призводить до сваволі, п. 3 (рішення КСУ № 1-р/2019 від 

26.02.2019 (по справі про неконституційність ст. 368-2 ККУ) [313]; 

6) незалежність судової влади, безсумнівно, є суттєвою частиною принципу 

верховенства права та покликана забезпечувати кожній людині право на 

справедливий суд, а отже, це не є привілеєм для суддів, а є гарантією поваги 

до прав та основних свобод людини, що забезпечує довіру до системи 

правосуддя; незалежність судової влади забезпечує незалежність кожного 

окремого судді, що є фундаментальним аспектом верховенства права; 

зовнішня незалежність суддів не є прерогативою чи привілеєм, що надається 

для власних інтересів суддів, а в інтересах верховенства права та осіб, які 

прагнуть та очікують неупередженого правосуддя; корупція серед суддів є 

однією з основних загроз суспільству та функціонуванню демократичної 

держави. Це підриває судову доброчесність, що є основою верховенства 

права та основною цінністю Ради Європи (п. 6); розподіл повноважень між 

гілками державної влади є інтегральною рисою верховенства права. Тому 

дотримання принципу верховенства права накладає правові обмеження на 

виконавчу гілку влади, оскільки вона не може функціонувати поза 

Конституцією України та поза місцем, визначеним для неї поділом державної 

влади (п. 12); ситуація, коли злочином буде визнано діяння, якому не 

притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної шкоди. 

У такому випадку криміналізація здійснюється за відсутності для цього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-10
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підстав, і за її результатом злочином визнається діяння, яке об’єктивно таким 

не є. Внаслідок цього створюються законодавчі основи для безпідставного 

притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке настає менш 

сувора юридична відповідальність. Наведене порушує конституційний 

принцип верховенства права; використання юридичних конструкцій, у яких 

відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола 

суб’єктів злочину, а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола 

їх адресатів. Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації 

може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з 

декларування, а тому свідомо не виконали такого обов’язку. Зазначене не 

узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права 

(п. 17); принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу 

верховенства права, п. 18 (рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020) [314; 

122]; 6-1) імператив правовладдя (rule of law) в аспекті зв’язку національного 

права з міжнародним правом передбачає виконання державою своїх 

зобов’язань, за міжнародним договором (зокрема, з ЄС), у т. ч. через втілення 

їхніх положень у національному правопорядку (п. 1, 2 окремої думки Судді 

КСУ С. П. Головатого, до рішення КСУ від 27.10.2020); 6-2) верховенство 

права починається з обґрунтованих рішень судів, через які вони спілкуються 

із суспільством, реагують на очікування громадян, а, особливо, у сфері 

конституційного контролю, коли аналіз юридичної норми вимірюється за 

масштабом конституційних принципів й норм (п. 1, 2 окремої думки Судді 

КСУ В. В. Лемака, до рішення КСУ від 27.10.2020); 6-3) складники принципу 

верховенства права – юридична визначеність та передбачуваність закону 

(п. 23, 24 Окремої думки судді КСУ О. О. Первомайського до рішення КСУ 

від 27.10.2020). 

Таким чином, конституційний контроль КСУ, як характерна риса 

континентального типу правової системи Західної традиції права, має велике 

значення для проведення ефективної правової політики в сфері забезпечення 

доброчесності публічної влади та запобігання корупції. Верховенство права 
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означає, що позитивне право, яке створюється людьми, має ґрунтуватися на 

природному праві, яке обмежує державну владу, і є своєрідним фільтром 

позитивного права; пріоритетність у суспільстві, насамперед, прав і свобод 

людини; панування розуму і духовності одночасно, що дозволяє судді 

ухвалити справедливе, гуманне рішення; забезпечення рівності всіх перед 

законом і судом. 

У полікультурному шляху глобалізації система прав людини стає 

значно більш гнучкою, багатоаспектною, з вираженою специфікою в різних 

регіонах планети, в різних культурах, але в цілому узгоджується із 

загальними принципами права [175, с. 2196]. Як країна Західної традиції 

права континентального типу наша держава має підстави для імплементації 

усіх інноваційних рішень в сфері запобігання корупції, що вже пройшли 

успішно апробацію практикою високорозвинених країн цієї ж традиції, 

зокрема, тих, які розвиваються в межах ЄС. Формально Україна здійснює 

антикорупційну політику на виконання взятих на себе зобов’язань, 

відповідно до угод про членство у Раді Європи, вільну торгівлю з низкою 

високорозвинених країн, асоціацію з ЄС та усіх інших документів 

(протоколів, заяв, меморандумів тощо), які деталізують базові угоди й 

уможливлюють розкриття механізму їхньої реалізації на практиці. Так, у 

нормах Угоди України з ЄС зафіксовано, що Сторони визнають, що 

принципи вільної ринкової економіки становлять основу для їхніх відносин. 

Верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з 

різними формами транснаціональної організованої злочинності й 

тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є 

головними принципами для посилення відносин між Сторонами (ст. 3). 

За ч. 1 і 2 ст. 229 цієї Угоди, відповідно до норм національного законодавства 

Сторони поважають, зберігають та підтримують знання, інновації та 

практичні надбання корінних та місцевих громад, які втілюють традиційні 

стилі життя, що відповідають збереженню та тривалому використанню 

біологічного різноманіття та сприяють їх широкому застосуванню із 
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залученням та погодженням власників таких знань, інновацій і практик, та 

заохочують справедливий розподіл переваг, що виникають у результаті 

використання таких знань, інновацій та практик. Сторони визнають 

важливість вжиття відповідних заходів з урахуванням національного 

законодавства для збереження традиційних знань та домовилися 

продовжувати роботу, спрямовану на розвиток міжнародно узгоджених sui 

generis моделей для юридичної охорони традиційних знань [385].  

Засадниче місце у різних традиціях права відводиться ролі корупційних 

механізмів у правових відносинах. Західні нації історично прийшли до 

усвідомлення деструктивної дії неправомірної вигоди, а тому елімінують її з 

публічно-правової сфери широким впровадженням деталізованих інструкцій, 

якими повинен керуватися суддя, прокурор, поліцейський та інші посадові 

особи органів публічної влади (наприклад, у США [538; 542]); цифрових 

технологій для зменшення можливостей впливу громадян на чиновника під 

час безпосереднього контакту на особистій зустрічі тощо. Водночас у 

багатьох країнах Азії, Африки поширеним залишається вирішення приватних 

питань з посадовою особою органу публічної влади через подарунки, 

неправомірні вигоди та інші форми корупційних діянь [497]. Наприклад, 

усталеною практикою підприємців в Україні можна визнати систему відкатів 

(англ. kickback bribe) для чиновників публічної влади за їхню лояльність 

у процедурах публічних закупівель (public procurement), виробництва 

продукції, продажів, логістики тощо. Корупція та розкрадання як у 

державних, так й у приватних компаніях стали традицією, наслідком 

порушення внутрішніх нормативів Ці феномени одна з ключових проблем, 

яка зумовлює низьку ефективність економіки країни, адже додає неринкові 

витрати до кінцевої собівартості готової продукції (послуги, робіт). 

Відповідно спостерігається не конкурентоспроможність таких соціальних 

спільнот (народів, націй, етносів) на глобальному ринку, де також беруть 

участь підприємці з країн вільної, соціально регульованої на доброчесних 

засадах державою, міждержавними структурами економіки. 
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Привнесеною із Заходу можна вважати традицію відшкодування 

збитків, понесених в результаті корупційних дій. Компенсації підприємцям, 

а, за необхідності, й державі дієві практики у країнах з високим індексом 

людського розвитку. Водночас, для України такого роду правила швидше 

екзотика, аніж формальність, а тим більш правова реальність. В нашій країні, 

де законодавство традиційно захищає інтереси публічної влади (органів і 

посадових осіб), відшкодування шкоди, заподіяної громадянам та 

юридичним особам приватного права корупційними діяннями, залишається 

справжньою проблемою. 

Поширеність побутової корупції у більшості Східних народів взагалі 

окрема тема, адже її розкриття стосується дуже великого обсягу знань про 

історичні форми розвитку Східних цивілізацій, сформовані у їхніх народів 

ментальність та інші складові правової культури, економічні та інші 

соціальні реалії їхнього буття, вплив на них транснаціональних корпорацій та 

інших проявів глобалізації правових відносин. Як слушно наголосив 

Г. Г. Демиденко, що історія Індії, знала безліч воєн, міжусобиць, переселення 

народів, змін царських династій, разом з тим вона відрізняється 

надзвичайною традиційністю в розвитку соціально-економічних і політичних 

інститутів, релігій, філософії, укладу життя. Ніде, крім Індії та Китаю, не 

було справжньої безперервної цивілізації. Ця безперервність, традиційність 

характерна для права й основних принципів політики. Найбільш яскраво 

політико-правова думка відображена в численних морально-правових 

збірниках (дхармасутри і дхармашастри), складених відповідно до ідеологією 

брахманізму - найдавнішої релігії Індії, що виникла у арійських племен, коли 

у них утворилися стану [93, с. 17-18].  

У будь-якому випадку нині народи економічно високоефективних й 

технологічно просунутих країн Західної традиції права уникають побутової 

корупції в принципі, для них вона поодиноке й далеко не домінуюче явище. 

Схожа ситуація й у високорозвинених країн Сходу – Республіки Сінгапур, 

Держави Японія, Республіки Південна Корея тощо. Їхня публічно-владна та 
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економічна (фінансова, торгова тощо) діяльність здійснюється виключно й 

тільки у суворій відповідності із Західними зразками законодавчих правил в 

сферах вияву та поширення людських чеснот. Паралельно може існувати їхні 

тисячолітні етичні традиції для регулювання інших сфер суспільного життя, 

проте вони застосовуються у тій мірі, яка не поблажлива до корупції. Більше 

цього, їхні етика та моральні регулятори підсилюють силу антикорупційних 

моделей Заходу, наприклад, поняття поняття «uzunu kaybetmek» - «втратити 

обличчя», дискредитацію в очах громадськості та наслідок у формі 

громадського осуду, тиску. Відповідно це поняття діє в усіх розвинених 

країнах Сходу й змушує викритих чиновників йти з посади, виїжджати з 

країни або й навіть призводить до трагічних випадків – самогубства, як 

вчинив у грудні 1986 р. міністр національного розвитку Те Чін Ваном, який 

був викритий на двох хабарях по 400 тис. сінгапурських доларів, отриманих 

у 1981-1982 роках. Сором, честь, гідність для цих народів має критичне 

значення – вагу життя. 

Ще одна важлива традиція права виражається у комунікації між його 

суб’єктами. За влучним висновком А. В. Полякова, політична комунікація 

завжди опосередковується комунікацією правовою; при цьому треба мати на 

увазі, що право в різних державах не тільки проявляється в різних формах, 

але і має різний зміст [272, с. 324].  

Отже, в Україні та колишніх радянських республіках  поширена 

традиція індивідуальної юридичної та іншої соціальної відповідальності за 

вчинення корупційних діянь. Натомість англосакська традиція права вперше 

створило поняття «корпоративної відповідальності за корупційні 

правопорушення». Відповідальність, передбачена для юридичних осіб, може 

носити кримінальний, цивільний або адміністративних характер. Наслідуючи 

приклад англо-американської системи права, все більше країн ухвалюють 

закони, що передбачають кримінальну відповідальність для юридичних осіб. 

Стандарти корпоративної відповідальності передбачають визначення 

юридичної особи; вчинення правопорушення у формі (активного) підкупу чи 
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іншого корупційного правопорушення, що визначається законом; 

правопорушення має бути скоєно в інтересах або від імені юридичної особи; 

вчинення правопорушення особою, яка займає керівну посаду в компанії – 

має представницькі повноваження, право приймати рішення або право 

здійснювати контроль за діяльністю юридичної особи. При цьому державні 

органи та публічні міжнародні організації не можуть нести відповідальність 

за активний підкуп. Корпоративна відповідальність повинна 

встановлюватися також у випадку, якщо правопорушника не можна 

визначити або переслідувати в судовому порядку, наприклад, у випадку 

«дієвого каяття – щирого розкаяння» відбувається звільнення від 

кримінального покарання правопорушників, які вчинили активний підкуп, 

повідомляють про це правоохоронним органам і співпрацюють з ними. 

В частині санкцій щодо юридичних осіб за корупційні злочини 

пропонуються конфіскація майна, ліквідація та інші заходи, покликані бути 

ефективним, пропорційним й стримуючим засобом протидії корупції. 

Отже, осмислення такої природи уможливить цілеспрямовану й 

успішну корекцію правової культури у бік конструктивної взаємодії 

учасників правовідносин без застосування інструментарію неправомірної 

вигоди. Треба врахувати, що роль моральних регуляторів, наприклад, добрі 

відносини з друзями і родичами, джентльменські (не паперові) домовленості, 

в українському суспільстві (його окремих регіонах) історично зросла. Вони 

застосовується разом з правовими регуляторами у кращому випадку на 

рівних, а в багатьох випадках у переважній більшості відносин. Цьому 

сприяли недовіра до судів та чиновників, відсутність віри в ефективність та 

дієвість законів, численні історичні приклади неоднакового застосування 

закону до різних громадян у схожих ситуаціях, бідність переважної більшості 

українців, які не мають грошей на якісні юридичні послуги за потреби. 

Законні процедури не завжди виявляються раціональними, а тому люди, у 

т. ч. через подарунки тощо, раціоналізують застосування неякісного (з 

причин архаїчності, помилок тощо) вітчизняного законодавства. Переконані, 
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що кодифікація законодавства про корупцію та виписування процесуальних 

питань суттєво полегшить застосування антикорупційного закону, 

забезпечить вищу одноманітність правореалізаційних практик та їхню 

ефективність у підсумку. 

Традиційно КСУ трактує принцип верховенства права як феномен, що 

поширюється на всі сфери державної діяльності, в тому числі і на 

законотворчий процес, що виключає невідповідності щодо будь-яких 

положень, прямо закріплених в Конституції України; панування права в 

суспільстві; втілення ідей права у правотворчу та правозастосовну діяльність, 

зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім 

ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Його основою 

КСУ визнав судову доброчесність, інтегральною рисою – розподіл 

повноважень між гілками державної влади; а елементами стали: принципи 

справедливості та пропорційності; юридична/правова визначеність, ясність й 

недвозначність закону обмежень основних прав людини та громадянина; 

однаковість застосування, трактування, що виключає сваволю; 

передбачуваність закону втілення цих обмежень на практиці, зокрема, в 

частині наявності у законі критеріїв, які дадуть змогу особі відокремлювати 

правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки 

своєї поведінки; незалежність кожного окремого судді і судової влади, що 

забезпечує кожному право на справедливий суд, довіру до системи 

правосуддя, його неупередженість. До характерних рис принципу (теорії) 

верховенства права КСУ зарахував наявність чіткого переліку законів, що 

дозволяє однозначно визначити коло суб’єктів злочину, а не відсилочні 

норми, які унеможливлюють встановлення кола їх адресатів; визнання 

злочином тільки такого діяння, якому об’єктивно притаманні достатні для 

криміналізації підстави – характер та ступінь суспільної шкоди; виконання 

державою своїх зобов’язань, за міжнародним договором, зокрема, через 

втілення їхніх положень у національному правопорядку; а також, що він 

складає основну цінність Ради Європи. 
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Західні країни збагачують свої традиції права конструктивними 

практиками Східних народів. На противагу егоцентризму (від давньогрец. 

ἐγώ - «я» й лат. centrum - «центр кола») чиновники ЄС, США та інших 

подібного цивілізаційного рівня країн не тримаються за публічну посаду на 

тлі гострого корупційного скандалу, який сильно резонує у суспільстві, у т. ч. 

через висвітлення їхніх деталей та контролю з боку ЗМІ та інших суб’єктів 

громадянського суспільства, а йдуть у відставку. Фактично спостерігаємо 

добровільне накладання на себе дисциплінарного стягнення у вигляді 

звільнення. Водночас у країнах колишнього СРСР така традиція ще не 

прижилась, навпаки корумповані чиновники до останнього заперечують 

свою вину, причетність до недоброчесних діянь на публічній посаді, 

звертаються до суду, тиснуть на суддів й вчиняють інші заходи (політичні, 

правові тощо), які спрямовані на утримання публічної посади, збереження 

формально недискредитованого статусу. Звідси у таких країнах характерною 

стає аномія, правовий нігілізм, зневіра у правосудді й доброчесності 

публічної влади. Як вихід громадяни для реалізації своїх прав та захисту 

законних інтересів в умовах недоброчесної влади та недієвого за такої влади 

законодавства вдаються до корупції, насильства тощо. 

Так, традиції Сходу обговорювати питання з партнером по бізнесу, у 

політиці й знаходити взаємоприйнятний компроміс, йдучи один одному на 

поступки, за тисячоліття перетворилися у них на мистецтво. Алгоритмізацію 

такої поведінки впроваджують у Європейській комісії, Європейському 

парламенті, Раді Європи та інших спільних європейських структурах. 

Зокрема, погоджувальні моделі поведінки органів публічної влади 

загальноєвропейських структуру виявляються у вигляді консультацій, 

обговорень, дискусій та процедур з пошуку компромісних рішень. Адже 

розвинені країни Європи усвідомили продуктивність таких практик, оскільки 

тільки під час обговорення можливо побачити усі грані проблеми, 

напрацювати найбільш виважене, обґрунтоване рішення, реалізація 

якого  високою вірогідністю сприятиме прогресу. 
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Таким чином, роль корупційних механізмів у правових відносинах; 

індивідуальна юридична та інша соціальна відповідальність за вчинення 

корупційних діянь; відшкодування шкоди, заподіяної державі корупційним 

діяннями; побутова корупція та етичні вимоги до поведінки; реагування на 

оцінки недоброчесних діянь чиновника з боку суспільства; здатність шукати 

компроміс під час ухвалення рішення з питань задоволення публічного 

інтересу максимально вдалим чином й з високою результативністю – ось 

далеко не вичерпний перелік концептуальних точок перетину Західної й 

Східної традицій права, їхніх засад з вихідними підвалинами інших правових 

культур світу. Місце України у цих взаємозв’язках визначається через чітке 

бачення перспектив розвитку нації, яка прагне зберегти й забезпечити 

високий рівень стандартів споживання й розвитку, відображену у 

Конституції України якість життя. У цьому зв’язку антикорупційне 

законодавства повинне трансформуватися у напрямі його придатності до 

викорінення тих стійких, статичних складових традиційної культури, які не 

просто складають нашу автентичність, змінюються повільно й практично не 

фіксуються колективною свідомістю правової культури Української нації, 

а руйнують її у будь-якій перспективі, будучи контпродуктивними. 

3.2. Етапи формування та інші юридико-позитивістські характеристики 

вітчизняного антикорупційного законодавства 

Напередодні 30-річного ювілею незалежності України принагідно 

відзначити її позитивні, хоча й цілком усі підстави були для більш суттєвих, 

зрушення у протидії корупції та боротьби з нею. Її розвиток впродовж 1922-

1991 років у складі СРСР відзначався проявами загальної тенденції боротьби 

з корупцією у цій державі. Хоча термін «корупція» в офіційних нормативно-

правових документах СРСР не використовувався. У доктрині та довідково-
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енциклопедичній літературі тих часів він використовувався виключно тільки 

для характеристики розкладу суспільного ладу країн з капіталістичним 

способом виробництва, й уперше з'явився у Великій радянській енциклопедії 

1928 р., де ним позначено хабарництво у буржуазних парламентах та інших 

представницьких органах; визначено політичну корупцію як підкуп уряду, 

адміністрації та суду [40, с. 449, 453, 518; 41, с. 638-639, 171]; у науковій 

статті 1937 р. збірника наукових праць «Проблеми кримінальної політики» 

йшлося про корупцію у фашистській Німеччині; у радянській офіційній 

літературі він був замінений синонімами «зловживання службовим 

становищем», «посадові злочини» і т. п. [148, с. 17]. Серед успіхів 

антикорупційної боротьби періоду становлення та розвитку СРСР варто 

відзначити постанову РНК від 27.07.1918 р. «Про обмеження спільної служби 

родичів в радянських установах»; внесення до кримінальних кодексів усіх 

редакцій складу хабарництва, наприклад, правопорушення: «Отримання і 

дача хабарів особам, які перебувають на державній, союзницької або 

суспільній службі, посередництво і сприяння в отриманні хабарів». Відділ по 

боротьбі з розкраданнями соціалістичної власності, як орган по боротьбі з 

корупцією, був створений у 1937 р. в складі НКВС, а з 1946 р. – МВС СРСР 

та союзних республік. На рівні публічного адміністрування були ухвалені 

численні рішення з оптимізації витрат, наприклад, у постановах Уряду СРСР 

у 1927-1928 роках «Про скорочення адміністративно-управлінських витрат» 

вказано, що треба скоротити штати, так як масове зростання бюрократичного 

апарату сприяє розвитку хабарництва. Утім немає наразі СРСР й корупція, а 

точніше її хибне (спрощене, непослідовне, обмежене та іншим чином 

викривлене) сприйняття щонайменше критичною масою людей, які 

ухвалювали відповідальні й життєво важливі для громадян СРСР рішення, 

одна з причин, яка призвела до його краху (collapse). Виявляється корупція 

джерело занепаду держави та керованої нею нації, що актуалізує питання з її 

вивчення та засвоєння відповідних уроків історії права й політики.  
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У науковій літературі зустрічаємо наступні етапи становлення та 

розвитку сучасного антикорупційного законодавства України, а саме: 1) за 

критерієм ухвалення законодавчого акту та якості перебігу конституційного 

процесу – доконституційний етап становлення антикорупційного 

законодавства України (1991– 1996 рр.), конституційний етап становлення 

антикорупційного законодавства України (1996– 2004 рр.), реформаційний 

(сучасний) етап еволюції антикорупційного законодавства (2005 р. – по 

даний час) [134]; 2) за історико-правовим критерієм, зокрема в частині дії та 

ухвалення нових антикорупційних актів, застосування їхніх положень 

правоохоронними органами та судами – перший період (1991 р. – перша 

половина 1994 р.); другий період – пряма атака на корупцію (друге півріччя 

1994-го – 1995 рр.); третій період – координація зусиль проти корупції (1995–

2000 рр.); четвертий період – псевдопротидія корупції (2001–2005 рр.); 

п’ятий період – значна активізація боротьби з корупцією (2005–2010 рр.); 

шостий період (2010–2014 рр.) – масове поширення корупції та імітація 

антикорупційних реформ; сьомий період ( з лютого 2014 р.) [76]; 

3) за критеріями – декларативності заходів боротьби з корупцією (державні 

програми, плани, концепції, стратегії); ухвалення спеціального Закону 

України «Про боротьбу з корупцією» від «16.11.1995 р.» (прим. – 

пряма цитата); адаптацією міжнародного права зі створення дієвих правових 

засобів захисту осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних діянь; 

створення якісно нових органів державної влади зі спеціальними 

повноваженням щодо подолання хабарництва, - як вираження необхідності 

урахувати «економічні, соціальні, зовнішньополітичні та інші фактори, які 

впливають на рівень корумпованості держави; системного та об’єктивного 

історико-правового дослідження –  відповідна періодизація: загальний 

(пострадянський, 1991– 1995 рр.) етап, спеціальний (1995–2006 рр.) етап, 

«емпліментації» (прим. – пряма цитата) норм міжнародного права (2006–

2014 рр.), сучасний (інституційний, 2014 р. – по даний час) етап [271, с. 23-

25]; А. М. Новак – сім етапів національної антикорупційної політики 



 

192 

[244, с. 17]. Серед основних елементів протидії корупції, які треба брати до 

уваги в процесі дослідження антикорупційного законодавства, вчені також 

називають міжнародну нормативно-правову базу; національну нормативно-

правову базу; ефективний громадський контроль [82, с. 270]. 

Вищенаведені періодизації та специфічні риси розгортання 

антикорупційної роботи у підсумку спрямовані на досягнення ключового 

чинника – зниження зловживання публічним інтересом на користь 

приватного до рівня, що уможливлює сталий розвиток максимально 

швидкими темпами у чесному конкурентному середовищі, зокрема й на арені 

міжнародних відносин. Адже якщо є таке явище, як хабар, якщо це можливо, 

то не йдеться про політику. Тут ще немає навіть підступу до політики, тут не 

можна робити політики, тому що всі заходи залишаться висіти в повітрі і не 

приведуть рівно ні до яких результатів. Гірше буде від закону, якщо 

практично він буде застосовуватися в умовах допустимості та поширеності 

хабаря [148, с. 17]. Досвід України яскраво ілюструє цю думку низьких 

результатів та неефективності попередження корупції. На рівень 

доброчесності учасників публічно-правових відносин суттєво не вплинуло 

ані ухвалення нових профільних законів України «Про боротьбу з 

корупцією» від 05.10.1995 № 356/95-ВР, «Про засади запобігання та протидії 

корупції» від 11.06.2009 № 1506-VI, «Про відповідальність юридичних осіб 

за вчинення корупційних правопорушень» від 11.06.2009 № 1507-VI, «Про 

засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, ані 

створення спеціалізованого правоохоронного органу та інших публічних 

агентств, рад і тому подібних структур відповідного спрямування. Рівень 

корупції не знизився до показників розвинених країн ЄС. Усе це складає 

основу для твердження, що етапи формування антикорупційного 

законодавства України можливо виокремити тільки на підставі справді 

знакових перетворень правового змісту як формальної сторони, так й 

практичної площини суспільних відносин. Об’єктивно наявні кореляції між 

доктриною й законодавством (формулювання понять, які відображають усі 
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суттєві деталі суспільних відносин, та їхня подальша фіксація у 

законодавстві), між нормативно-правовими актами й реалізацією їхніх норм 

у конкретних життєвих обставинах (застосування, виконання й дотримання 

написаного у законах та підзаконних правових документах), поширеність та 

повсюдність доброчесних практик публічно-правового змісту, їхня сталість – 

єдино можливий критерій для періодизації антикорупційних зрушень в 

Україні.  

Отже, соціальний прогрес українського суспільства в рамках Західної 

правової традиції нині продовжує являти собою інституційні трансформації 

механізму держави. Важливою частиною цих трансформацій є структурно-

функціональні зміни 2014-2020 років в сфері антикорупційної політки. Їхня 

формально-юридична об’єктивація у формі змін до Конституції України, 

більше двадцяти нових законів, а також великої кількості підзаконних 

правових актів (bylaws) доводить фундаментальність та незворотність 

здійснюваних реформи, закладання позитивно-перспективної тенденції 

перетворень в організації публічної адміністрації в Україні. Антикорупційні 

механізми (правові акти, суб’єкти, правові відносини та правовий 

інструментарій у сфері запобігання корупції [414, с. 371]) характерні для усіх 

зазначених правових актів та відзначаються суттєво інноваційним змістом, 

покликаним системно покращити показники ефективності роботи у сферах 

запобігання корупції (комплексу засобів попередження, виявлення, усунення 

як проявів корупції так і самих фактів правопорушень та які носять владно-

розпорядчий характер; урегульованого нормами права комплексу 

взаємопов’язаних між собою дій компетентних органів держави та їх 

посадових осіб, за допомогою яких забезпечується боротьба з корупцією та 

встановлюється юридична відповідальність [152, с. 180]). 

Вивчення положень усіх вищезазначених законів дозволяє зрозуміти 

типові правові інститути, що об’єднані метою недопущення й мінімізації 

корупції у судовій гілці влади та органах правопорядку. Першим на себе 

звертає увагу механізм конкурсного відбору на посаду і високі кваліфікаційні 
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вимоги до кандидатів на роботу в цих структурах. Теоретично ці дві умови на 

початку роботи судді / правоохоронця виключають корупцію, адже конкурс 

дозволяє обрати найкращих, а вони мають найвищі показники професійності, 

у т. ч. духовності. Водночас практика (відео інтерв’ювання з деякими 

кандидатами на посади суддів ВСУ, які у підсумку стали суддями ВСУ,  

виявляють їхню некомпетентність і/або не доброчесність; аналогічні відео 

з кандидатами на посади прокурорів) доводить, що ці механізми не 

забезпечують досягнення якісного результату, а, відповідно, повинні бути 

доповнені іншими правилами, зокрема про виборність на строк та обмеження 

кількості разів такого обрання / призначення суддів КСУ (ст. 16 – 9 р., без 

права бути призначеним повторно), голова ВСУ (ч. 2 ст. 40 – 4 р. з правом 

обіймати посаду Голови Верховного Суду не більше двох строків поспіль), 

членів ВРП (ч. 2 ст. 5 – 4 р., одна й та сама особа не може обіймати посаду 

члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль), Генерального прокурора 

(ч. 2 ст. 40 – 6 р., одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального 

прокурора два строки поспіль), голови НАБУ (ч. 3 ст. 6 – 7 р., одна і та ж 

особа не може обіймати цю посаду два строки підряд), голови ДБР (ч. 3 ст. 10 

– на 5 р., одна і та сама особа не може обіймати ці посади більше двох 

строків підряд), голова НАЗК (ч. 1 ст. 6 – 2 р., одна й та сама особа не може 

обіймати цю посаду два строки підряд). Наступним елементом 

антикорупційного механізму стало суттєве підвищення заробітної плати та 

інших соціальних гарантій, зокрема базовий розмір посадового окладу судді 

КСУ і ВСУ складає 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір 

якого встановлено на 1 січня календарного року; судді – 30 таких мінімумів; 

член ВККСУ, який не є суддею, і ВРП – у розмірі посадового окладу судді 

ВСУ з коефіцієнтом 1,5; прокурора місцевої прокуратури – 12; детектив 

НАБУ – 19; слідчий ДБР – 20. Ключовою складовою досліджуваної нами 

типової моделі стали органи самоврядування і кваліфікаційного оцінювання, 

дисциплінарної відповідальності: 1) судів - збори суддів (зібрання суддів 

відповідного суду), Рада суддів України і З’їзд суддів України; ВККСУ і 
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ВРП; 2) прокуратури – всеукраїнська конференція прокурорів, Рада 

прокурорів України, КДКП. Аналогічні антикорупційні заходи вживаються 

органами внутрішнього контролю / дисциплінарними комісіями НАБУ 

(статті 27-29), ДБР (статті 24-25); поліцейськими комісіями й атестаційними 

комісіями Національної поліції України (статті 51, 57). Прогресивними 

заходами антикорупційної боротьби вважається унормування впливу 

інститутів відкритого громадянського суспільства на суддів і 

правоохоронців, а саме: 1) обрані Зборами представників громадських 

об’єднань (скликаних Головою ВККСУ) 20 членів Громадської ради 

доброчесності при ВККСУ (ст. 87); 2) ради громадського контролю при 

НАБУ і при ДБР (по 15 членів; статті 31 і 28 відповідно); 3) громадський 

контроль поліції як доповнення положень Закону України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 22.06.2000 

№ 1835-III; 4) делегування громадськими об’єднаннями, що мають досвід 

роботи у сфері запобігання корупції, половини складу конкурсної комісії з 

обрання членів НАЗК (п. 5 ч. 4 ст. 5); 5) здійснення громадського контролю 

за діяльністю НАЗК через Громадську раду при НАЗК, яка утворюється та 

формується КМУ за конкурсом (ч. 2 ст. 14) й участь громадських об’єднань, 

окремих громадян в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21); 6) сприяння 

волонтерів органам пробації у здійсненні нагляду за засудженими та 

проведенні з ними соціально-виховної роботи (ст. 20).  

Способів протидії корупції торкнулися такі законодавчі новації як 

перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя працівників з метою 

встановлення відповідності рівня життя працівника майну і доходам цього 

працівника та його членів сім’ї згідно з майновою декларацією особи: НАБУ 

і ДБР (статті 29 і 24 відповідно); щорічна таємна перевірка доброчесності 

прокурорів підрозділами внутрішньої безпеки (ч. 5 ст. 19). Дедалі більш 

мінливі і нестабільні суспільні відносини у сфері протидії корупції, 

накладають помітний відбиток на всі аспекти структурування права 

[250, с. 8-9] відповідних галузей, у т. ч. у вигляді низки правових новацій 



 

196 

Закону України «Про запобігання корупції», що стосуються публічної 

адміністрації як суб’єктів, так і об’єктів впливу, наприклад, антикорупційні 

програми (ст. 19). У цьому законі також зустрічаємо низку комплексних 

інститутів, що складають зміст досліджуваної типової моделі 

антикорупційного механізму роботи публічної влади, а саме: процедури 

участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції; обмеження щодо 

використання службових повноважень чи свого становища, одержання 

подарунків та іншої неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, конфлікту 

інтересів, етичної поведінки, фінансового контролю та ін. Утім, на жаль, 

їхній зміст тільки окреслено, проте чітко й однозначно не виписано. Однією 

з основних інституційних недоліків в сфері державної служби є відсутність 

достатніх механізмів попередження та протидії корупційним 

правопорушенням [174, с. 30]. 

Таким чином, після здобуття у 1991 р. Україною незалежності 

відбувається трансформація законодавства та інших складових суспільного 

ладу від командно-адміністративної моделі до відкритої для прогресу 

системи соціального устрою. Концепт доброчесності під час таких 

перетворень визначальний. Як тільки втрачається у нинішніх формаціях 

правонаступництво усього конструктивного від попередніх форм правової, 

політичної, економічної, духовно-культурної взаємодії членів нації, то 

виникає низхідна тенденція її розвитку, іншими словами занепад. Такий 

феномен прийнято номінувати недоброчесність, корупція в різних проявах – 

хабарництво (підкуп), кумівство (фаворитизм, непотизм тощо), конфлікт 

інтересів та ін. Історично корупція не одноманітна як за формами, так й за 

інтенсивністю їхніх проявів. Якщо у часи існування СРСР боротьба з 

корупцією вичерпувалася тільки покаранням винних у вчиненні хабарництва, 

й те на завжди, то сприяло його руйнуванню існування інших форм корупції, 

яким тодішня публічна влада не протидіяла ефективно або й взагалі, часто 

навіть потураючи їм. Номінативний ряд антикорупційного законодавства 
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фактично виявився вужчим за потребу. Власне ці та інші вищеокреслені 

чинники стали підставою для періодизації реформ в сфері боротьби 

з корупцією, а саме: пострадянського – 1991-1995 рр. – ухвалений ЗУ «Про 

боротьбу з корупцією», де вперше відносно чиновників публічної влади 

з’явилися поняття «корупційне діяння», «декларування доходів», 

«фінансовий контроль», «подарунок» та ін.; трансформаційного – 1996-2014 

– час переосмислення та інфузії нових антикорупційних понять у 

законодавче поле; асинхронної правоохоронно-інституційної протидії 

корупції та політично несміливої боротьби з нею на тлі задекларованих 

намірів інтегруватися на паритетних засадах симетричних досягнень до 

високорозвиненої інфраструктури публічної влади ЄС – 2014 р. дотепер – час 

ухвалення оновленого антикорупційного законодавства (у т. ч. змін до 

чинних кодифікованих актів адміністративно-деліктного й кримінального 

змісту), створення та роботи повноцінної антикорупційної системи органів, 

впровадження однієї загальнонаціональної антикорупційної стратегії (2014-

2017), демонстрації у дії системи стримань і противаг принципу поділу 

публічної влади Конституційним Судом України на прикладі про 

конституційність окремих антикорупційних положень чинних законів. При 

цьому кожна з вже існуючих періодизацій має свої сильні риси. 

Наявна антикорупційна модель організації вітчизняних органів 

публічної адміністрації в умовах розбудови відкритого суспільства 

передбачає трансформації відносно суб’єктів (конкурсний відбір і 

кваліфікаційні вимоги, виборність на строк керівників, формування органів 

самоврядування, дисциплінарна відповідальність і контроль, залучення 

громадськості) та способів впливу (перевірки на доброчесність і моніторинг 

способу життя працівників). Усі ці складові типові для усіх законів, що 

визначають правовий статус посадових осіб органів публічної адміністрації. 

Водночас в одному профільному відносно запобігання корупції законі 

вміщено величезну кількість інститутів, що стають частиною 

антикорупційної політики відносно усіх органів публічної влади. Ці 
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положення не знаходять належної кореляції з профільними законами 

у сферах судоустрою і правоохоронної діяльності, що, звісно, знижує їхню 

ефективність в аспекті протидії корупції. Не виваженим виглядає 

застосування різних підходів подачі нормативного матеріалу у 

проаналізованих правових актах, наприклад, у законах про прокуратуру і 

ДБР відбувається перехід від функцій до структури, а у законах про НАБУ і 

національну поліцію навпаки. Охарактеризована нами модель рельєфно 

демонструє архаїчність правових положень про СБУ і податкову міліцію, 

суперечності концепцій реформування кримінальної юстиції різних років 

(2004, 2008, 2012, 2014), прогалини у механізмах контролю доброчесності 

державних і приватних виконавців. За всіх безспірних переваг наявної нині 

антикорупційної моделі організації органів публічної адміністрації, окреслені 

недоліки призводять до не виконання низки законів і виключають елімінацію 

корупційних ризиків з публічно-правової сфери відкритого суспільства на 

рівні, що забезпечує сталий розвиток України. Враховуючи зазначене, 

переконані, що належне врахування законодавцем досягнень правової 

доктрини, яка адекватно відображає прогресивні тенденції світогляду 

громадян, обумовить ефективну дію актуалізованої в межах цього 

дослідження антикорупційної моделі. 

3.3. Номінативні якості профільного законодавства України із 

запобігання корупції 

Корупція залишається домінуючим негативним трендом / тенденцією 

життя в Україні, що суттєво гальмує його розвиток, закриває соціальні 

простори і можливості для прогресу. Водночас, за цілком слушною оцінкою 

Ю. Кармазіна, наявні правоохоронні органи у питаннях протидії корупції та 

боротьби з нею діють неадекватно Конституції України та обставинам 
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фактичних відносин, самі ці питання вирішуються безсистемно [136]. 

Налагодження ефективної роботи у цій сфері розпочинається з осмислення і 

правильного, одноманітного розуміння концепту «корупція» та усіх інших її 

засадничих понять. Єдність правозастосовної практики при застосуванні 

антикорупційного законодавства є надзвичайно важливою під кутом зору 

дотримання принципів рівності всіх перед законом і судом та справедливості. 

На жаль, часто діяльність із запобігання корупції здійснюється не у повній 

відповідності до закону – як через неправильне розуміння або завідоме 

спотворення змісту закону окремими суб’єктами його застосування, так і 

через вади закону [233, c. 29]. 

Розуміння феномену корупції передбачає врахування його 

багатогранності, а саме: усієї сукупності його суттєвих і другорядних ознак; 

оціночності низки його складових елементів і проявів як у часі, так і у 

соціальних прошарках; позитивних і негативних наслідків; особливостей 

існування в політичній, правовій, економічній та інших сферах життя; 

філологічні (семасіологічні номінації та ін.), антропологічні, психологічні та 

соціологічні виміри його природи. Юридичний вимір усіх цих параметрів 

виражений в аб. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII: корупція – використання особою, зазначеною у ч. 1 

ст. 3 цього Закону, 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 ч. 1 ст. 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. Серед основних рис корупції, які виокремлено парламентом 

у цьому понятті, виокремлюємо такі: 1) уповноваження на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (державних службовців, 

посадових осіб, суддів та ін.); 2) можливості, що пов’язані зі здійсненням 
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службових повноважень; 3) 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 ч. 1 ст. 3 цього Закону або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам; 4) примушування особи до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей.  

Це технічне по суті поняття «корупція» і подане його визначення 

у законі є тільки орієнтиром для національної поліції, НАБУ, суддів та інших 

правозастосовників. Розгорнуте і повне осмислення концепту «корупція» 

вимагає глибокого теоретичного аналізу, у тому числі через співставлення 

тих визначень феномену корупції, що містяться у наявних науково-

практичних коментарях профільного закону, а саме: соціальна, а не 

індивідуальна, патологія, це соціальний феномен; наслідок зіткнення 

універсальних бюрократичних норм і особливих культурних цінностей; 

відхилення від праведності та вірності при виконанні обов’язків – це 

найперше в сучасному розумінні визначення корупції, 1425 р.; злочин проти 

суспільного блага, проти держави, проти державного управління; руйнування 

інтелектуальної доброчесності через формування громадської думки чи 

позиції не на підставі фактів, а на підставі суб’єктивних і некоректних 

переконань, емоцій і уявлень; один з природних наслідків намагань системи 

поповнити чи запозичити капітал легітимації, який поступово і невпинно 

втрачається традиційними інститутами постмодерної держави; 

у постмодерній державі форми толерованого несправедливого розподілу благ 

через неформальні канали та мережі; стратегія виживання і пристосування 

постмодерної держави до нових умов і утримання легітимності в тих 

суспільствах, де вона стала панівною, веде до виникнення паралельних, а 

подекуди тіньових потестарних мереж; стратегічні засіб / основа протидії 

змінам для держави; зловживання владою, на викорінення чого спрямовані як 

вся ідея модерного конституціоналізму так і юридична, політична і моральна 
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сила принципу верховенства права, є тим підґрунтям, на якому виникає і 

існує соціальна патологія корупції; безпосередня загроза демократичному 

правопорядку і конституційному ладу; потестарна система, яка пручається 

новій суспільній реальності через толерований розподіл благ в обхід 

публічних інститутів, що несуть відповідальність перед суспільством [233, 

c.  4-23]. 

Подібні визначення також стають потрібною часткою доктринального 

обґрунтування, а саме: корупція є одним з основних чинників, які створюють 

реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, 

вона негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, 

політику, управління, соціальну та правову сфери, громадську свідомість, 

міжнародні відносини надзвичайно важливий недолік функціонування 

органів державної влади та місцевого самоврядування, усунення якого 

потребує активної участі як самих громадян так і держави в цілому, в тому 

числі й шляхом формування Концепції загальнодержавної політики, 

направленої на запобігання та протидію корупції [413, c. 3, 12]; корупція 

може проявлятися в різних формах, але найбільш небезпечними з них є 

вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, посадових 

злочинів: зловживання владою або посадовим становищем, перевищення 

влади або службових повноважень, одержання хабара та розкрадання 

державного або громадського майна шляхом зловживання службовим 

становищем. Корумпований державний службовець нерідко діє в межах своєї 

компетенції,  при цьому порушуючи етичні, адміністративно-правові та інші 

норми поведінки; в основі корупції лежать такі вікові традиції 

взаємовідносин у суспільстві, як «послуга за послугу», «ти мені – я тобі» 

тощо; латентність – її основна особливість; особливістю корупції в нашій 

країні є наявність домінуючих чинників не тільки матеріально-економічного 

характеру, але й ідеологічного, морального, а також загальної та правової 

культури [406, c. 128-129] (додаток Д). 
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Отже, поняття «корупція» невиправдано ускладнено, громіздке, а тому 

й неоднозначно зрозуміле, з позиції надбань наук юридичної техніки та 

правової лінгвістики Для України корупція на всіх трьох рівнях – місцевому, 

регіональному і найвищому – ускладнюється процесом і наслідками війни з 

2014 р. [435], а також зумовлюється тенденціями історико-культурного 

розвитку. Враховуючи доктрину, поняття «корупції» повинно бути уточнене 

за рахунок відображення усіх суттєвих елементів його природи 

позначуваного ним феномену, а також опису первинного ядра, деталей 

системи і видів цього явища, рухаючись від абстрактного до конкретного. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях констатує очевидні 

для вчених-правників думки відносно якості законів. Зокрема, у контексті 

нашої роботи звертають на себе увагу рішення ЄСПЛ у справах, а саме:  

«Санді Таймс» проти Сполученого Королівства (№ 1)» від 26.04.1979 р., де 

йдеться, що норма не може розглядатися як «право», якщо її не 

сформульовано достатньо чітко, що дає змогу громадянинові регулювати 

свою поведінку (§ 49) [308]; «Круслен проти Франції» (Kruslin v. France) від 

24.04.1990 р. (§ 27) [307]; «Фельдман проти України (№ 2)» (Feldman v. 

Ukraine (no. 2) від 12.01.2012 р. (§ 23) – згідно з критерієм якості приписи 

права мають бути доступними для заінтересованої особи, яка могла б 

передбачати наслідки їх застосування щодо себе, та не суперечити 

принципові верховенства права [302]; «Брумареску проти Румунії» 

(Brumarescu v. Romania) від 28.10.1999 р. – принцип юридичної визначеності 

є одним з основних складових верховенства права (§ 61) [306] тощо. 

Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеційська 

Комісія) у Доповіді «Верховенство права», схваленій на своєму 86-му 

пленарному засіданні 25-26 березня 2011 р., зазначила, що принцип 

юридичної визначеності як елемент верховенства права є істотно важливим 

для довіри до судової системи та верховенства права; він є істотно важливим 

також і для плідності бізнесової діяльності, з тим щоб генерувати розвиток та 

економічний поступ; для того, щоб досягти цієї довіри, держава має зробити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_164
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текст закону легкодоступним; вона також зобов’язана дотримуватися законів, 

які запровадила, і застосовувати їх у передбачуваний спосіб та з логічною 

послідовністю (пункти 41, 44); юридична визначеність вимагає, щоб 

юридичні норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення 

того, щоб ситуації та правовідносини залишалися передбачуваними (п. 46); 

парламентові не може бути дозволено зневажати основоположні права 

людини внаслідок ухвалення нечітких законів (п. 47); юридична визначеність 

також означає, що держава загалом повинна дотримуватися взятих на себе 

певних зобов’язань, виконувати покладені на неї певні функції чи виголошені 

нею перед людьми певні обіцянки (поняття «легітимні очікування») 

(п. 48).  Громадяни відзначають, що поряд із жадібністю та аморальністю 

чиновників причиною корупції стає також недосконалість законів 

[180, с. 159], а це вже відповідальність виключно парламенту. 

Для судової гілки влади такі перетворення набувають виключно 

важливого значення (порівняно з парламентом і виконавчою гілкою влади), 

оскільки судді виконують унікально високу соціальну місію – формують 

єдину соціальну інституцію, що здатна вирішити правові спори 

(непорозуміння громадян між собою), які виникають внаслідок недоліків 

(об’єктивних і суб’єктивних) роботи інших гілок влади. У системі складних 

взаємозв’язків означених вище трансформацій поняття «доброчесність судді» 

ключове. І, як зазначено у аб. 5 п. 3 Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої 

Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015, що на сьогодні 

система правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на належному 

рівні, у т. ч. через розповсюдженість корупційних явищ у сфері правосуддя; 

аб. 27 п. 3, функціонування прокуратури та кримінальної юстиції як 

суміжних правових інститутів також має свої недоліки, зокрема 

малорозвинені інструменти внутрішнього та зовнішнього контролю в рамках 

боротьби з корупцією. Відповідно трансформації системи судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів здійснюватимуться, з-поміж 
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іншого, за напрямами: підвищення рівня ефективності роботи судових та 

правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю та 

випадками корупції (аб. 12 п. 4);  забезпечення прозорості діяльності суддів 

за рахунок розробки відповідних механізмів контролю за доброчесністю, 

зокрема, через подання суддями та членами родини суддів розширених 

декларацій про майновий стан, доходи та видатки, упровадження 

пропорційних санкцій за неподання або надання неповної чи недостовірної 

декларації, чітке нормативне регулювання інституту функціонального 

імунітету судді; організацію дієвого й ефективного розслідування 

корупційних та інших серйозних правопорушень, скоєних суддями (п. 5.3); 

розробку внутрішніх механізмів підвищення відповідальності і протидії 

корупції в судовій системі та органах прокуратури (п. 5.10) [357]. 

За В. Федорович, поняття «доброчесність» є словосполученням двох 

окремих слів – добро та чесність, як необхідних базових принципів 

діяльності кожного судді. Доброчесність у діяльності судді чи працівника 

правоохоронного органу – це необхідна морально-правова складова його 

соціальної діяльності, яка визначає межу і спосіб його поведінки, що 

базується на дотримуванні етичних принципів і правил поведінки, 

шанобливого відношення до громадян та чесності у способі власного життя, 

виконанні своїх професійних обов’язків та розпорядженні державними 

ресурсами. Основні риси доброчесної поведінки у сфері професійної 

діяльності судді і правоохоронця: професійна честь; гідність; справедливість; 

тактовність; професійний обов’язок. А ключовими категоріями цієї 

діяльності стають професійна моральна свідомість, моральна самосвідомість, 

моральна норма, моральні принципи, моральна діяльність, вчинки; морально-

професійні відносини; моральна культура [391, с. 35, 189]. С. Глущенко 

наголосила, що ефективність правосуддя залежить насамперед від особистих 

чеснот судді. Із цим питанням тісно пов’язана доброчесність, яка вважається 

позитивною моральною властивістю людини. Вона доречно звернула увагу, 

що ще за часів Античності та в наступні епохи мислителі переймалися 
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порушеною проблемою: Сократ вважав, що чесноти, справедливість 

найцінніші у світі, так само як право й закони; Фукідід – де за доброчесність 

дають найвищу нагороду, там урядують найкращі люди; Аристотель – від 

природи людині дано в руки зброю – розсудливість і чеснотливість; І. Бентам 

– доброчесність – це протилежність користі, корисності, це пожертва 

власними інтересами заради спільної користі; Дж. Мур – критерій етичного 

значення поняття «доброчесність» той самий, що й поняття «обов’язок». 

Тому доброчесність – це глибока категорія, яка містить всі сторони 

моральності та, по суті, є трансформацією добра в професійну етичну сферу. 

Поєднання моральності та добра дає можливість окреслити правову площину 

доброчесності особи, а саме правові виміри компетентності, вимогливості до 

себе, безкорисливості, чесності, твердості, добросовісності. Це є основою 

професійного портрету судді, його психологічної готовності до здійснення 

правосуддя [67, с. 76] на тлі принципу верховенства права, що 

конкретизується, за влучними словами М. Козюбри, в ідеях законності, 

юридичної визначеності, рівності всіх громадян перед законом, 

недискримінації, доступу до правосуддя, незалежності правосуддя, 

пропорційності, обмеження дискреційних повноважень органів виконавчої 

влади та багатьох інших [161]. 

Законодавче впровадження критерію «доброчесності» за умови 

відсутності визначення цього поняття, чітких і вичерпних процедур 

встановлення відповідності цьому поняттю кандидатів на посаду судді та вже 

призначених на посади суддів зумовлює проблему ефективності його дії 

у системі механізмів антикорупційних трансформацій публічного права 

відкритого суспільства. Створення формально-визначених норм з питань 

організації судової влади та правоохоронних органів, залучення до них 

найбільш доброчесних і здібних людей неможливе без розуміння їхньої 

природи та сутності тісно пов’язаних із ними соціально-правових явищ: 

правосуддя, справедливості, неупередженості, рівноправності, свободи, 

держави, публічної влади, прав людини та низки інших. Повне розуміння 
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досліджуваної нами загальнотеоретичної природи правового явища вимагає 

з’ясування змісту не тільки його статичних елементів (сутності та змісту), але 

й його динамічного розвитку впродовж чіткого визначених проміжків часу, 

внутрішніх взаємозв’язків, закономірностей і тенденцій цього розвитку як 

цього явища самого по собі, так й у його тісних зовнішніх суттєвих 

взаємозв’язках з іншими соціально-правовими явищами. 

Доброчесність не існує окремо від інших морально-правових 

характеристик людини, усі їхні загальні закономірності виникнення, 

функціонування і розвитку поширюються також щодо цього окремо взятого 

феномену. Тобто розуміння природи досліджуваної якості відбувається за 

рахунок відомостей про зазначені закономірності морально-правових рис 

людини як таких у цілому. Із цих загальних рис морально-психологічного 

портрету людини виникає матриця окреслення специфічних рис 

«доброчесності» в контексті природно-правового підходу, а саме: вірність 

відчуття свого соціального покликання, розуміння змісту своєї гідності як 

сукупності унікальних особистісних властивостей та інші. Ці базові 

психологічні риси, що розкривають моральні, естетичні, інтелектуальні, 

вольові, чуттєві (емоційні) та інші виміри особистості судді стають основою 

професійних якостей, які формуються у особистості історично під час 

соціалізації в межах функціонуючих в країні інститутів. Враховуючи зміст 

функцій судді, серед зазначених якостей важливими стають виключне тонке 

та загострене відчуття справедливості та можливостей її забезпечити, 

врівноваживши суперечливі інтереси сторін; проникливе й глибоке 

мислення; виключна витримка й здатність співчувати та відчувати. При 

цьому такі риси в історичній перспективі виявляють послідовність та 

закономірність їхнього розвитку, зокрема, у вигляді отримання належного 

загартування почуттів, емоцій, інтелекту і волі під час соціалізації, у т. ч. 

здійснення юридичної практичної діяльності. Органічність нашарування на 

особистісні якості потрібних для судді професійних якостей, природа та зміст 

останніх, прийнятні комбінації таких нашарувань, прогнози динаміки 
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розвитку особистості та професіонала в різних критичних умовах 

провадження правосуддя та здійснення інших функцій судової влади, оцінки 

реакцій на неправомірні спокуси свідомості майбутнього судді і подальші 

її трансформації стають очевидними тільки під час спроб встановити 

природність переходів якостей з одних станів в інший, кількості у якість і т. 

п. 

Отже, порушена проблематика змін правових інститутів публічної 

влади задля їхнього доброчесного та, як наслідок, результативного 

й ефективного функціонування у практичній площині продовжує залишатися 

актуальною для України, де з 2014 р. відбуваються динамічні трансформації 

законодавства та суб’єктів правозастосування [342].  

Лексичні зв’язки слів основних понять коментованого закону 

дозволяють нам зарахувати їх до типу спеціальної юридичної термінології. 

Оскільки специфіка терміна, як особливого виду слова, полягає перш за все в 

особливостях його семантичної структури, то, на відміну від вищезазначених 

ключових понять, для характеристики терміну і дефініції поняття «механізм 

антикорупційних трансформацій публічного права» важливо підкреслити те, 

що він є терміном-словосполукою з 5 лексем, багатокомпонентним або ж 

концептуальним об’єднанням слів [50, с. 12], де кожен компонент має 

семантично чітко окреслені власні прямі та номінативні значення. Потреба 

у використанні таких термінів поряд із одиничними термінами все ж таки 

очевидна, якщо багатокомпонентний термін відповідає універсальним 

вимогам терміносистеми (однозначності, нормативності, економічності та 

ін.) [50, 14]. Слово «механізм» у досліджуваному понятті означає, що ми 

конструюємо більшість теоретичних схем протидії корупції не за рахунок 

схематизації досвіду (через емпіричний досвід, приклади, життєві ілюстрації 

тощо), а методом трансляції абстрактних об'єктів, які запозичуються з раніше 

сформованих областей знання і з’єднуються з новою «сіткою зв’язків». Через 

механізм забезпечуємо обґрунтування ознак абстрактних об'єктів 

гіпотетичних моделей і перетворення їх в теоретичні схеми взаємодій у всіх 
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вразливих до корупції областях, у першу чергу у публічно-правовій. 

Як слушно підкреслив О. Карагодін, що суб’єкт управління, (наприклад, 

НАЗК або інші органи державної виконавчої влади), що орієнтується на 

інтуїцію, стає заручником випадковості, і з погляду статистики його шанси 

на правильний вибір не досить високі. В основі рішень, заснованих на 

судженнях, лежать знання й осмислений досвід минулого, а саме: 

з поправкою на актуальну ситуацію, вибирається той апробований 

теоретичний варіант, що приніс найбільший успіх у схожій ситуації за старих 

часів; додаються методи економічних аналізу, обґрунтування й оптимізації 

[144, с. 88-89]. Наприклад, математичний метод в економічних розрахунках 

втрат від корупції в Україні за наслідками господарювання у 2017 р. на рівні 

2% від ВВП (2 млрд дол. США) дозволяє ухвалювати низку тактичних та 

стратегічних рішень щодо розробки та ухвалення нових антикорупційних 

правил, економічної доцільності проведення відповідних наукових 

досліджень, динаміки зростання виробництва та добробуту громадян [518]. 

Найбільш поширеним для правників стало використання 

охарактеризованого слова у складі поняття «механізм правового 

регулювання». У теорії держави та права під ним розуміють: взяту в єдності 

систему правових засобів (норми права, суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки, рішення судів тощо, об’єктивовані в правових актах), способів 

(дозволяння, зобов’язування, заборона) і форм (використання, виконання, 

додержання, застосування), за допомогою яких нормативність права 

переводиться в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються 

інтереси суб’єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок 

(«належне» в праві стає «сущим») [336, с. 498]; порядок упорядкування 

суспільних взаємозв’язків, коли в результаті правового впливу учасники 

соціальних відносин набувають взаємозумовлених прав та обов’язків [369, 

с. 95]. Звісно механізми правового регулювання розщеплюються на 

різновиди за галузями права і доповнюють інші механізми трансформацій 
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суспільного життя, зокрема адміністративні, економічні, інформаційні, 

моральні та інші інструменти, що сукупно забезпечує потрібні ефекти. 

Деривації понять як «механізму», так й «механізм правового 

регулювання», «механізм ухвалення управлінських рішень» численні й часто 

зумовлені необхідністю номінації динаміки руху у конкретній сфері життя, в 

нашому випадку правового, антикорупційного. У цьому контексті варіації 

зумовлені концептуальним цілепокладанням номінації та розкриттям змісту 

ключових елементів досліджуваного явища, а саме: корупції – 

як деструктивної системи соціальних зв'язків відносно діючих на даній 

території правових норм і пануючої моралі, що характеризуються 

використанням посадових повноважень для одержання матеріальної і (або) 

нематеріальної вигоди [64, с. 10]. Протидія цьому явищу передбачає 

вживання слова корупція з приставкою «анти-», у поєднаному вигляді стає 

дескриптором усього терміну і специфіки змісту досліджуваного поняття. Це 

поняття характеризує наскрізний характер правових засобів (норми права, 

права і обов`язки, акти правозастосування), способи і форми, які 

застосовуються суб`єктами права задля переведення нормативності права 

у доброчесну упорядкованість суспільних відносин, що покликане 

задовольнити публічні і приватні інтереси учасників цих відносин, 

забезпечити правопорядок. Державно-правовий механізм протидії корупції 

визначають як сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють його 

структуру, спрямовані на досягнення основної мети його функціонування – 

уповільнення темпів зростання корупції, зменшення її обсягів, установлення 

й припинення її виявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і 

юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. Вважаємо, що цей 

механізм має такі елементи: 1) принципи протидії корупції; 2) об’єкти й рівні 

протидії корупції; 3) суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, 

пов’язаних із корупцією; 4) органи протидії корупції; 5) заходи й засоби 

забезпечення протидії корупції [26, с. 42–43, 38]. 
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Слово «трансформації» (зміни, реформи, ефекти, структурні зрушення 

[144, с. 105] тощо) у цьому понятті додає ознаку динамічності у статичне по 

суті поняття «механізм правового регулювання». Ним маркуємо основні 

ситуації, що характеризують процес розвитку норм публічного права на 

основі відображення відомостей правової доктрини щодо взаємодії картини 

світу і досвідчених фактів, формування первинних теоретичних схем і 

законів, становлення розвинутої теорії (в класичному і сучасному варіантах) 

з питань доброчесності, непідкупності, совісті, правової культури. 

Соціальний фон, з яким антикорупційна система перебуває у нерозривному 

зв’язку, рухливий. Він сприяє можливості виявлення механізмів соціальної 

динаміки (організації і самоорганізації). Соціальний контекст надає праву 

нестійкого суперечливого характеру, власне конфліктну природу процесу 

функціонування правових системних утворень, зумовлюючи існування 

необхідних чинників для самоорганізації у сферах правотворення 

й правореалізації [176, с. 129], у т. ч. правозастосування владних публічних 

суб’єктів, і регулятивну діяльність приватних суб'єктів, яким делеговано 

публічно-владні повноваження [132, с. 20], що обумовлює характер 

співвідношення організаційного й самоорганізаційного механізмів у процесі 

впровадження антикорупційних реформ публічно-правової сфери суспільних 

відносин. 

Звуження змісту / обсягу поняття «механізм антикорупційних 

трансформацій» відбувається в межах нашого дослідження через додавання 

до нього сфери публічно-правових суспільних відносин. Виключаючи 

приватно-правові норми для цих відносини, застосуванню підлягає 

підсистема права, яка регулює відносини, пов’язані з діяльністю публічної 

влади традиційно у сферах її формування й здійснення, зокрема у сфері 

кримінальних та інших юрисдикційних (примусових) проваджень. 

Отримуємо, що пропоноване нами поняття охоплює антикорупційні зміни 

публічно-правових відносин, які пов’язані з реалізацією органами публічної 

влади (в силу їхнього спеціального правового статусу; у т.ч. через примус) 
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загального антикорупційного інтересу суспільства, який спирається на 

підтримку і захист права (публічного інтересу) [124, с. 145; 22, с. 185-187], 

врегульованого нормами конституційного, адміністративного, кримінального 

галузей права. 

Отже, концепт «корупція» первинний елемент системи успішного 

забезпечення доброчесності публічної влади в умовах трансформації 

публічного права відкритого суспільства. Він має набір обов’язкових 

якостей / ознак, що виявляють себе у різних вимірах суспільного життя, 

сегментах та їхніх комбінаціях, наприклад, політична інформаційна корупція 

полягає у рекламуванні неіснуючих якостей і намірів політика, підміні його 

справжньої природи видимістю якостей потрібних суспільству, що відкрите 

прогресу. Законодавець описав такі складові частини корупції: суб’єкт; 

подвійна мета як елемент суб’єктивної сторони; об’єкт; засоби і діяння як 

об’єктивну сторону.  

Доброчесність в умовах антикорупційних трансформацій публічного 

права відкритого суспільства ключова якість особистості, яка професійно 

здійснює правосуддя та виконує інші суміжні функції (інтерпретаційну, 

судового контролю, виховну та ін.) або правоохоронні повноваження, що 

характеризує природу її душі як добру і чесну, домінуючу у будь-яких 

суттєвих практичних виявах результатів роботи і трансформацій інтелекту, 

волі, почуттів, емоцій і/або їхніх комбінацій. Практична реалізація 

суб’єктивної можливості людини на доброчесну професійну самореалізацію 

під час публічного адміністрування передбачає розвиток через систему 

соціальних інститутів сукупності особистісних та професійних якостей на 

рівні, який дозволяє цілком обґрунтовано стверджувати, що претендент на 

відповідну посаду або діючий публічний службовець найкращим чином, 

порівняно з усіма іншими, буде виконувати / виконує високу соціальну місію 

у суспільстві, і своїм доброчесним прикладом надихає своїх колег та інших 

громадян діяти в межах чинного правопорядку, а у підсумку в межах своєї 

відповідальності сприяє соціальному поступу у вигляді антикорупційних та 
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інших позитивно-перспективних трансформацій публічного права відкритого 

суспільства. Такі твердження повинні бути засновані як на об’єктивно 

існуючих правових реаліях становлення особистості, так й стати результатом 

максимально адекватної оцінки з боку членів кваліфікаційної / атестаційної 

чи іншої відповідної комісії, що здійснює відбір кандидатів на посаду судді, 

працівника правоохоронного органу та подальшу оцінку їхньої 

доброчесності під час професійної діяльності. 

Позначуване багатокомпонентним терміном «механізм 

антикорупційних трансформацій публічного права» у відкритому суспільстві 

поняття означає систему інструментів (засобів) та діяльності суб`єктів, які 

через низку відповідних операцій, в межах стадій конструктивного створення 

на рівні теорії і подальшого практичного впровадження розроблених об'єктів 

(ідей, норм, концепцій, теорій тощо) попереджають корупцію і забезпечують 

сталу доброчесність у сфері публічно-правових відносин, що зумовлює 

відкритість суспільства для впровадження прогресивних ідей у реальне 

життя. Дескриптором виступає слово «антикорупційний». Ця дефініція 

складова множини понять антикорупційної терміносистеми. Нині 

в антикорупційному законодавстві можна спостерігати тенденцію до 

збільшення багатокомпонентних словосполук, якими позначаються нові 

правові поняття високого і дуже високого рівня абстрактного мислення. 

У цьому зв`язку насторожує також некритичне використання зарубіжного 

досвіду та його прийнятність для України. 

Висновки до Розділу 3 

Визначено, що перехід від природного до позитивістського змісту 

права в антикорупційних трансформаціях відносно публічної адміністрації, 

опосередковано ідеями пріоритетності у суспільстві, насамперед прав і 
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свобод людини; панування розуму і духовності одночасно, що дозволяє 

ухвалити справедливе, гуманне рішення; забезпечення рівноправності та 

інших принципів права, що складають й виражають зміст верховенства права 

як справедливості, самовираження конструктивно пасіонарної частини 

природи людини на публічній службі та як фільтра формалізованого 

державою законодавства із запобігання корупції. 

Наголошено, що пізнання правової природи людей – це єдина важлива 

передумова для подолання розбіжностей між законодавчо визначеною 

моделлю антикорупційної політики й правосвідомістю громадян. Отримані 

відомості стануть інструментом для оновлення форм і підходів до надання 

адміністративних послуг, їхньої якості, доступності, достатньої орієнтації на 

потреби людини тощо (Стратегія розвитку органів системи МВС на період до 

2020 р., схваленої розпорядженням КМУ 15.11.2017 № 1023-р). 

Виявлено, що формально-юридична об’єктивація антикорупційних 

трансформацій являла собою зміни до Конституції України від 02.06.2016, 

якими, з-поміж іншого, вперше уведено термін «доброчесність» відносно 

суддів. Було також ухвалено більше двадцяти нових законів, а також велику 

кількість підзаконних правових актів, що означає фундаментальність та 

незворотність здійснюваної реформи, закладання позитивно-перспективної 

тенденції перетворень в організації публічної адміністрації в Україні. Серед 

таких перспектив до 2030 р. визначено значне скорочення масштабів 

порушень в усіх формах правил щодо доброчесності особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на основі впровадження ефективного моніторингу 

управлінської діяльності та контролю; забезпечення всім рівного доступу до 

захисту їхніх прав й протидії зловживанню з боку публічної адміністрації, у 

тому числі за рахунок реформування системи судочинства та забезпечення 

правопорядку (Проєкт Стратегії сталого розвитку України до 2030 р.). 

Встановлено, що подальші трансформації у сфері запобігання корупції 

спрямовані на злагодження, координацію та інші складники вдосконалення 
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роботи НАЗК (О.В. Іванов, С.О. Шатрава та інші), Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів (С.К. Гречанюк, А.М. Давидюк та інші); 

Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові 

України, НАБУ, САП; Вищого антикорупційного суду. 

Встановлено, що вихідні номінації подані у першій статті Закону 

України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. Це четверта спроба 

вітчизняного парламенту формалізувати основні дефініції у профільному 

законі з антикорупційної політики. До неї за роки незалежності України 

аналогічні закони ухвалювали тричі: 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади 

запобігання і протидії корупції», 11.06.2009 р. № 1506-VI «Про засади 

запобігання та протидії корупції» й 05.10.1995 р. № 356/95-ВР «Про боротьбу 

з корупцією». В усіх них перша стаття присвячена визначенню ключових 

понять, у яких подано зміст їхніх значень, вкладених у використані для 

їхнього опису смислів слів, відповідно до правил юридичної техніки. 

Темпоральна характеристика виявляє зміну термінів, їхніх понять та 

визначень. 

Визначено, що як одні з найбільш стабільних, доктринально 

витриманих та функціонально затребуваних, норми-дефініції 

антикорупційних законів регулярно уточнювалися, що, однак, не вплинуло 

суттєво на покращення ситуації зі сприйняттям феномену корупції у 

публічному адмініструванні та інших сферах життя суспільства. Згідно з 

відомостями міжнародної неурядової організації CPI, Україна у 1998 р. 

набрала 2,8 бали з 10-ти можливих, у 2020 р. – 3,3.  
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РОЗДІЛ 4. СПРЯМУВАННЯ ПРАВОВОЇ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДОБРОЧЕСНЕ 

ПРАВОТВОРЕННЯ 

4.1. Основоположні підстави для інституційної спроможності публічної 

адміністрації в сфері доброчесної правотворчості 

Як зазначено у ст. 3 Кодексу суддівської етики (в Україні) від 

22.02.2013: «Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку 

розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка 

була бездоганною» [158]. Межі таких зусиль судді задані якістю законів. 

Важко справляти серйозне враження, утверджуючи верховенство право під 

час та внаслідок відправлення правосуддя (інших функцій суддів), якщо 

закони далекі від тих всебічно виважених думок, підходів, концепцій, теорій 

про право, які містяться у доктрині. Врахуємо, що суддя захищений 

процесуальними кодексами, судовою охороною під час «докладання всіх 

зусиль». Порівняно з суддями чиновники публічної адміністрації й 

муніципальної влади, застосовуючи окресленої якості закони, взагалі 

вразливі до думки «розсудливої, законослухняної та поінформованої 

людини», яка звернулась до них з питаннями відносно своїх прав та 

обов’язків. Довіра таких людей ані до суддів, ані до інших органів публічної 

влади не може зрости, якщо ними ухвалюються рішення, вони діють або 

ухиляються від дій всупереч праву, проте відповідно до чинних законів, 

а саме: діють несправедливо; ухвалюють рішення запізно для людини; 

неправильно (розширено, кон’юнктурно / тенденційно / упереджено, 

свавільно, дискреційно й т. п.) застосовують закон/норму права тощо. Місце 

корупції під час такого правозастосування почесне. Недоброчесність та 
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прагнення до наживи тренди корумпованої публічної влади, яка потурає  

війні і/або тероризму, торгівлі людьми та рабству, наркоторгівлі, 

неправомірним торгівлі зброєю та людськими органами, екологічним 

проблемам, зниженню рівня забезпечення рівного доступу до ресурсів 

фізичного і духовного розвитку, соціальній дезінтеграції біженців та 

іммігрантів тощо [353]. І якщо для високорозвинених країн важливо 

максимально можливим чином зменшити глибину цих проблем, то іншим 

державам необхідно запозичувати правові механізми громадського сприяння 

конструктивній діяльності парламенту. Для всіх країн актуально розуміти 

закономірності якісної роботи парламенту, що виправдовує довіру населення 

як джерела легітимності ухвалених ним законів. Застосування їх в сукупності 

зі знаннями специфічних закономірностей розвитку кожної країни 

передбачає позитивний і стійкий ефект використання доброчесності та інших 

складових людського капіталу парламентаріїв. 

Вищеокреслені політико-правові взаємозв’язки публічно-владної 

діяльності тематично втягують до свого кола парламент як єдиний орган, що 

через законодавчу діяльність покликаний вирішити проблеми неправового, 

неефективного, корупційного і тому подібного застосування законів. Для 

цього йому варто, всього лише транслювати положення правової доктрини до 

норм законів, передавати її правові дух та смисли, а не алогічний й руйнівний 

набір текстів з назвою «закон». Адекватність такої передачі передбачає 

дотримання принципів системності, послідовності, наступництва та 

достовірності; верховенства права; домінування публічного інтересу над 

приватним інтересом; антроповимірності права; глобальної далекоглядності 

та ін. Проте аж ніяк не насильства, блокування, підкупів тощо. На прикладі 

України можна простежити контрпродуктивність цих вад роботи 

парламентаріїв, їхній руйнівний вплив на всю націю. Будь-яка інша держава з 

низьким індексом людського розвитку, де населення соціально, біологічно й 

глобально вразливе, має неефективний парламент, члени якого переймаються 

своїми, а не національними, інтересами й множать тільки свої (своїх родин) 
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статки, викривляючи, звісно, сам задум й сенс свого перебування на посаді, 

вихолощуючи з нього правовий зміст.  

Відомі з вітчизняної практики державно-правового будівництва 

практики постійної переатестації будь-кого іншого (суддів, прокурорів), 

безвідповідальності тих, хто провів переатестацію прокурорів таким чином, 

що виникла потреба нової переатестації 2019 р. і/або тих, хто з надуманих 

підстав переатестовує прокурорів у 2019 р.; безкінечні підвищення 

кваліфікації вчених, викладачів, адвокатів та інших не дають поштовху для 

поступу й прогресу, якщо парламентарі часто себе не долучають до праці, а 

тим більш якісної. Мультиплікація розвитку відсутня. Можливо варто 

переатестувати і/або підвищити кваліфікацію членів парламенту, звісно, що 

важливо, за кошти та на інших умовах не кращих, ніж це було для зазначених 

фахівців. Точно не можна перекладати на всіх інших (суддів, 

правоохоронців, публічну адміністрацію і т. д.) завдання, які повинен 

виконати парламент, а саме: ухвалити якісні закони – природно-правовий 

характер, чіткість, однозначність, передбачуваність; мінімальна кількість 

прогалин, архаїзмів, суб’єктивності тощо.  

Відповідальність членів парламенту уявляємо як їхню здатність 

досягати внаслідок їхніх дій обіцяних ними результатів. Слово «обіцяних» 

виокремлює відповідальність саме кандидатів у депутати (від лат. deputatus, 

«посланець»), які набувають юридичного статусу депутата тільки внаслідок 

того, що вони перед виборами до парламенту пообіцяли людям досягнення 

конкретних цілей (виконання завдань), а електорат повірив цим обіцянкам 

й спираючись виключно на таку віру голосував за обрання цих кандидатів 

у депутати парламенту, передаючи їм мандат довіри – найвищий серед усіх 

можливих у політико-правовій сфері соціальної ієрархії. 

Власне визначальною ця ознака стає для будь-якої виборної особи – 

президента країни, депутатів місцевих рад чи ін. Якщо ж таких обіцянок 

у вигляді передвиборної програми немає, тоді й статусу кандидата на 

відповідно виборну посаду особа не набуває. Відповідно обіцянки мають 
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бути осмисленими – максимальними, але й реалістичними, всебічно 

виваженими щодо строків та ресурсів необхідних для їхнього досягнення. 

При цьому зважимо, що серед цих ресурсів у парламентарів основним стають 

тільки ухвалені ним закони. А ось їхня доречність, актуальність, доцільність 

та корисність для нації верифікується можливістю утвердження у реальному 

житті громадян з їхньою допомогою ідеї верховенства права, у т. ч. за 

посередництва найпрофесійніших правозастосовників – суддів, за наслідками 

реалізації своїх процесуальних прав у межах визначених знов-таки законом 

парламенту судових процедур [501, с. 8; 533]. 

Прояв відповідальності депутата чи іншої виборної особи на посаді 

спостерігаємо далі у тому, що вони досягають те, що обіцяли. Інакше вони 

втрачають свій правовий статус, зокрема депутата. Це відбувається, як 

правило по факту, адже формально, депутата не відкликають/не позбавляють 

його мандата – повноважень, що засновані на довірі народу (тих, хто голосує 

і представляє неголосуючих представників нації). Таке порушення мандату 

довіри по суті спустошує передвиборчі обіцянки, виявляє недоброчесність – 

корупцію й шахрайство одночасно, які взаємно перехрещуються (додаток Е).  

Правові механізми доброчесної роботи членів парламенту не можливо 

пояснити жодними аргументами із використанням варіацій слів «політика», 

«політичний» і т. п. будь-якими особами, зокрема й тими, які працюють у 

ЗМІ, незалежно від багаторазовості їхніх повторень, контексту, гримас, 

емоцій та іншого фактично і юридично несуттєвого для людини та її 

соціальних спільнот. Ці механізми криються виключно у галузях 

щонайменше конституційного і трудового права. Норми права виключають 

будь-яку спробу сакралізувати чи іншим чином заплутати (ввести в оману) 

громадян щодо конкретного змісту прав і обов’язків членів парламенту, 

режиму, порядку та інших умов їхньої професійної трудової діяльності, 

заради якої колишні кандидати у депутати ставали депутатами та яка 

з’явилась тільки тому, що громадяни виявили свою волю на неї, довіривши її 
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належну реалізацію конкретним громадянам. Адже народ – це основи права і 

трансформацій юридичної практики [461, c. 394; 108]. 

Змістовними характеристиками трудової діяльності парламентарів 

стають ознаки трьох типів, а саме: 1) загальні, які визначають їхню роботу як 

і будь-яку іншу працю у складі трудових правовідносин, – ефективність – 

природна схильність/талант до праці, максимально можлива якість за 

мінімального витрачання часу (своєчасність) та інших ресурсів, плановість, 

деякі підстави для припинення (смерть, неприйнятний стан здоров’я та ін.); 

2) спільні з працею юристів і подібних фахівців – понаднормова, 

дуже відповідальна, надзвичайно вимоглива до рівня розвитку людського 

капіталу (потенціалу особистісних й професійних психологічних якостей); 

3) дивергентні ознаки депутатської праці – відсутні кваліфікаційні вимоги 

(параметри професійної придатності до належного виконання депутатських 

функцій); обирається за мажоритарною, пропорційною (обрання кандидатів 

від політичної партії за її списком), змішаною виборчою системою і/або їхнім 

викривленим варіантом, наприклад, коли обраним за пропорційною 

виборчою системою стає не той кандидат зі списку політичної партії, за 

якого голосував електорат, а інший, оскільки фактично обраний кандидат 

відмовився від посади внаслідок вчинення відносно нього насильства, 

підкупу або інших неправомірних діянь.  

Черговою відмінністю обрання особи на посаду депутата парламенту 

стає також відсутність будь-якої атестації – офіційної перевірки професійних 

якостей (знань, досвіду, вмінь і навичок їхнього умілого застосування тощо) 

та контролю за результатами такої перевірки – перед тим як віддати свій 

голос кандидату. Парадоксальність обрання на посаду полягає у тому, що 

належне виконання обов’язків на ній передбачає обрання особистостей 

з виключно високорозвиненими потрібними якостями, але фактично, 

здебільшого, громадяни довіряють представляти свої інтереси у парламенті 

тим, про кого не мають достовірної інформації. Руйнівні наслідки для 

суспільства відсутності правових норм, які б нівелювали такі 
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контпродуктивні практики обрання часто непридатних для роботи 

у парламенті людей, важко переоцінити. Заробітна плата члену парламенту 

стає невиправдано високою, якщо він не має таланту до такої роботи та 

відповідних рівню винагороди кваліфікаційних характеристик, а тому не 

може брати на себе відповідальність, яку повинен брати, перебуваючи на 

такій посаді. Те саме стосується витрат на утримання депутатів парламенту 

у вигляді соціального забезпечення для них – оперативно наданого 

безкоштовного житла (компенсації на його оренду і т. п.), високоякісної 

медичної допомоги, грошових виплат на оздоровлення тощо. Адже, як 

слушно відзначив Гесіод, що «той найкращий з-поміж усіх, хто будь-яку 

справу сам спроможний продумати (обговорити) й завчасно вказати, що з неї 

вийде. Честі гідний і той, хто гарні поради бере до уваги. А той, хто не 

мислить (не знається на справі) і сам й чужої поради до серця не хочу 

прийняти – абсолютно індивід некорисний» [65, c. 109]. 

Суспільству, яке прагне залишати свою правову систему відкритою до 

прогресивних змін, варто враховувати, що недостатньо розвинені для роботи 

у парламенті люди часто потрапляють до цього органу внаслідок порушень 

правил чесної передвиборчої конкуренції серед кандидатів у депутати. 

На жаль така конкуренція переважно нечесна (корупційна, оманлива для 

виборця тощо) у всіх країнах світу і це та перепона, яка гальмує розвиток 

людства, вирішення його глобальних, зокрема й корупції. Професійна 

непридатність таких депутатів і по суті неправовий спосіб їхнього 

потрапляння до парламенту детермінують їхні подальші неправові цілі та 

способи роботи – самозбагачення; зневага до публічних інтересів, за які вони 

відповідають; образи відносно своїх колег та інших громадян; штовханина, 

бійки, блокування трибуни та інше дикунство рівня правового розвитку 

пітекантропа (від давньогрец. πίθηκοσ - мавпа і ἄνθρωπος - людина) або 

австралопітека (лат. australopithecus від лат. australis «південний» + грец. 

πίθηκοσ «мавпа»). Вони легше, ніж гідні роботи у парламенті громадяни, 

нехтують своїм авторитетом. У зв'язку з цим вірними виглядають думки Т. 
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Гоббса про те, що ідея народного представництва є неприйнятною і 

небезпечною, оскільки носій волі народу, член національних зборів 

у більшості випадків віддає перевагу своїм інтересам [68, с. 144-146]. 

Природні здібності до законотворчої діяльності та інших специфічних 

для парламенту функцій, професійність та відповідальність вихідні 

передумови ефективної і доброчесної роботи члену парламенту, яка втілює у 

собі стандарти правової культури щонайменше homo sapiens або навіть homo 

juridicus – людини, яка має властивості юридичної істоти, зокрема ментальні 

механізми, що дозволяють створювати норми права і дотримуватися їх, 

ухвалювати рішення та підкорятися їм як наслідку здатності абстрагуватися 

у мисленні, створюючи та сприймаючи юридичне як обов’язкове, необхідне 

тощо [146, c. 61], «очікуваний тип людини», вартої гідного життя 

[106, с. 8, 37], гідний громадянин (у т. ч. представник державної влади) 

високої політичної та правової культури [337, с. 37]; людина у праві як 

справжня людина [60, с. 682]. Тільки за такого рівня розвитку депутат своєю 

працею спроможний детермінувати мультиплікацію доброчесних механізмів 

реалізації права, зокрема правозастосування публічною адміністрацією.  

Отже, на відміну від низки інших видів трудової діяльності 

парламентарі мають широкі публічно-владні повноваження, що 

здійснюються у країні виключно ними у сферах їхньої законодавчої та іншої 

визначеної у конституції діяльності, а також правові та вищезгадані 

соціально-економічні гарантії реалізації своїх професійних прав та 

обов’язків. Для депутатів парламенту конституційно також передбачено дуже 

обмежений перелік підстав для звільнення з роботи, а саме: залишення 

посади, як правило, за власною ініціативою; внаслідок відкликання 

виборцями імперативного мандату; та ін. При цьому орган, який притягає 

депутатів парламенту до дисциплінарної відповідальності й накладає 

дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення, як правило, відсутній або 

неефективний. Зокрема, депутатська безвідповідальність прекрасно 

культивується відсутністю чітких законодавчих вимог щодо: а) їхньої 
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регулярної (наприклад, щорічної) звітності за наслідками роботи та 

відповідальності за недостовірні відомості у звітах, неефективність (низьку 

якість, продуктивність; неактуальність для розвитку нації; несвоєчасність і 

т. п.) роботи тощо; б) планів та інших нормативів їхньої праці, контролю за 

їхнім належним виконанням та відповідальністю за невиконання. 

З кінця ХХ століття депутати прагнуть зміцнити зв'язок з електоратом 

за допомогою процедурних правил, зробити свою діяльність прозорою, 

зрозумілою і доступною, забезпечити двосторонній зв'язок представницької 

установи з виборчим корпусом. Однак народ, як і раніше, далеко не завжди 

довіряє своїм представникам у парламенті, його авторитет часто дуже 

низький у багатьох суспільствах [111, с. 196]. На тлі численних фактів 

корупції серед членів парламенту довіра населення до цього органу фактично 

відсутня (несуттєва). Водночас доброчесність вітчизняних парламентарів 

важлива запорука успішної інтеграції України на паритетних засадах до ЄС, 

який, як відомо, приділяє прискіпливу увагу нормативно-правовому 

врегулюванню та реальному виконанню антикорупційних норм 

законодавства. Наприклад, на території каїн ЄС діють антикорупційні заходи 

«Директиви 2001/97/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи 

для цілей відмивання грошей»; «Рамкове рішення про боротьбу з корупцією 

в приватному секторі» від 22.06.2003 р., де розкриваються поняття 

«активної» та «пасивної» корупції, а також визначаються санкції щодо 

юридичних осіб; Рамкове рішення ЄС 2002/584 / ПВД «Про європейський 

ордері на арешт і про процедурах передачі осіб між державами-членами», за 

яким корупцію зараховано до переліку злочинів, що входять в сферу 

застосування ордера, й наразі всі держави ЄС (крім Республіки Італії) 

здійснили імплементацію положень цього рішення в національному праві; на 

протидію політичній корупції у ЄС спрямоване рішення Європейського 

парламенту і Ради ЄС – Директива № 2004/2003, положення якої стосуються 

фінансування політичних партій та виборчих кампаній [105, с. 17]; тощо. 
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Одним з найбільш суттєвих факторів відсутності вищезгаданої довіри 

між парламентом і населенням, яке його обирає, залишається 

недоброчесність парламентарів, які впливають на змістовне наповнення 

законодавчого поля, у якому громадянам доводиться не те що жити 

і розвиватися, а елементарно навіть виживати важко, що, наприклад, у 

багатьох країнах колишнього СРСР та інших економічно вразливих країнах 

обумовлює масову міграцію населення до більш високорозвинених країн. 

Звісно, що повага до таких парламентів не знаходить для себе достатніх 

підстав. Власне й економічна нерозвиненість країн наслідок соціально 

шкідливої екзистенції їхніх корумпованих парламентів та інших 

представників, перш за все, вищих органів публічної влади. К. Ю. Лі (李光耀 

– традиційні кантонська/гуандунська мова китайської мовної групи) на тлі 

успішного досвіду подолання корупції у Республіці Сінгапур відзначив, що 

певність місцевих органів у вірності власних доброчесних моделей 

поведінки, необхідності її повсякчасного збереження та отримання 

підтримки від вищих органів публічної влади виникає тільки там і тоді, де і 

коли такі моделі уособлюються посадовими особами цих вищих й найвищих 

суб’єктів владної ієрархії [194, с. 118, 122]. Утім, безперечно, що 

корупційність правосвідомості не вичерпує зміст недоброченості, а тільки 

виявляє домінування таких вад людської натури парламентаря як 

зажерливість, алчність та зумовлені ними тупість (інколи навіть просто 

операційну – неправомірно взяв гроші або отримав вигоди, хоча й не був 

нужденним у них) й безвідповідальність перед суспільством. Власне 

кумулятивна дія проявів дефіциту низки інших чеснот у діяннях членів 

парламенту у підсумку руйнує основи правопорядку суспільства – 

нормативні закони, зразки для наслідування, динаміку розвитку тощо [363]. 

Утім усі вони прямо чи опосередковано, через причину чи наслідок пов’язані 

з корупцією – підміною публічного інтересу приватним інтересом.  

Традиційно корупцію вичерпують конкуренцією інтересів 

економічного змісту, коли чиновник бере хабар, відступає від норм права 
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у власних інтересах через особисті, сімейні, родинні, дружні причини 

(кронізм – кит. 裙带主义; фаворитизм, кумівство, непотизм від лат. nepos, 

nepotis «онук, племінник»), що завдає шкоди публічним інтересам тощо. 

Водночас духовно-культурні підміни понять, інтересів поняттям корупції як 

правило не охоплюється, хоча, даремно, адже наявні норми права про 

державну зраду (підривну діяльність проти власної нації тощо), моральність 

та інші недостатні, їхній зміст навіть номінативно не охоплює духовно-

культурний вимір корупції, й, у першу чергу, серед членів парламенту. Так, 

публічні інтереси втрачаються за рахунок приватних (тих, хто був обраний 

депутатом), коли до парламенту потрапляють нездібні за особистісними і/або 

професійними якостями до ефективної роботи у ньому громадяни; коли вони 

витрачають час не на парламентську роботу, а на будь-що інше (хизування 

перед камерами журналістів та інших осіб із ЗМІ, лайку та іншу негідну рівня 

цивілізаційного розвитку людства поведінку); коли не виконують 

передвиборчих обіцянок, фактично обманюють тощо. Завдання громадян 

у відкритому прогресові суспільстві включити такі негідні дії парламентарів 

до переліку корупційних або надати їм іншої релевантної їхній сутності 

назви та сформулювати законодавчі механізми їхньої профілактики, рівно 

як і відстежування, фіксування й покарання за них [456]. Більше цього, 

недоброчесні зразки поведінки парламентарів стають привабливими для 

наслідування серед інших членів суспільства, виявляючи та мультиплікуючи 

таким чином свою неприйнятну для послідовної й системної політики 

формування високих стандартів правової культури серед населення 

субкультурну контагіозність (від лат. contagiosus – заразливий, заразний) 

користолюбства, алчності та інших низьких мотивів соціальної активності, на 

кшталт COVID-19 та йому подібних. 

Формально нездібних парламентарів нації отримують внаслідок того, 

що у своєму конституційному законодавстві не визначили належний перелік 

потрібних антропокваліфікаційних цензів як підстав гідних парламентської 
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роботи і здібних до неї громадян. Водночас, гідність членів парламенту 

маркер для правової культури інших громадян, що визначається тим, що є в 

самій людині як особистості. Саме особистісні, внутрішні, духовні переваги: 

переваги «великого розуму», «великого серця», тобто все те, що відбувається 

в ній самій, є визначальним у формуванні цілісного образу людини у 

порівнянні з усіма зовнішніми перевагами: рангу, багатства й походження 

[419, с. 891-892]. Порівняймо, що для призначення/обрання суддів та навіть 

чиновників органів публічної адміністрації, законодавчо передбачені не 

просто високі, а, часом, й дуже високі вікові, освітні та інші кваліфікаційні 

вимоги, а також встановлено ретельні процедури відбору на посаду. Й тоді 

питання про те, чи взяла би на роботу до себе успішна компанія людину за 

критеріями, які достатні, щоб стати парламентарем, риторичне. 

Відповідно проблему адекватного усвідомлення своїх соціальних 

місця, місії та ролі, ефективної роботи на доброчесних засадах і/або 

смиренності перед виборцями марно очікувати від людей, яких обрали 

просто без жодних прийнятних процедур верифікації їхньої найбільшою 

придатності до успішної (належної, максимально соціально корисної) роботи 

у парламенті – проектування і творення законів, головним чином. Отриманий 

на старті формування парламенту кваліфікаційний дисбаланс – коли предмет 

роботи та рівень її складності, звісно з урахуванням глобальних викликів 

(наприклад, поширення COVID-19 і/або інших короновірсуів, їхніх штамів 

тощо), вимагає рівня розвитку, яким парламентарі по факту не володіють, - 

означає для нації вимирання, втрату здобутків, гальмування розвитку і//або 

інші варіації втрати історичного часу. Більше цього, культурна непридатність 

деяких депутатів, які перебувають на посаді, до ефективної законодавчої 

роботи та участі у належному здійсненні інших парламентських функцій, 

звісно, призводить до роботи (її імітації) неправовим способом, у т. ч. 

корупційним, або високої вразливості до них. У будь-якому разі подальше 

правозастосування суддями і чиновниками публічної адміністрації, яких 

обираємо за низкою складних процедур і відповідно до такого самого роду 
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вимог, буде таке саме ускладнене й неефективне як і закони, що були 

створені членами парламентами всупереч публічним інтересам – правам 

людини та соціального розвитку у конкретно-історичних умовах, як, до речі, 

теж далеко не просто усвідомити та вірно урахувати, тим більш у позитивній 

динаміці поступу.  

Врахуємо, що для створення чого б то не було, а особливо правових 

норм для найскладніших за своєю суттю суспільних відносин сучасних 

цивілізацій, необхідна кваліфікація в рази більше ніж для подальшого 

застосування речі, норми і т.д. Наявність експертних рад, інститутів та інших 

органів парламенту для створення норм права не підміняє роботи депутатів. 

Адже навіть в ситуації, коли залучені до парламенту вчені створюють 

необхідні норми права, парламентарій несе відповідальність за його 

прийняття, відхилення, зміни та інші дії. Депутат повинен знати, відчувати, 

хотіти та інтуїтивно з максимально можливою часткою ймовірності 

припускати успіх і необхідність створення та прийняття тієї чи іншої норми 

права, її антикорупційного ефекту. Наприклад, Комітет парламенту 

Республіки Ірак з професійної етики, забезпечує моніторинг діяльності та 

нагляд над різними установами, які займаються питаннями боротьби 

з корупцією [382, с. 97]. Зокрема унормування законами питань протидії 

корупції як негативного економічного феномену; парламентський контроль 

за доброчесністю та ефективністю витрачання коштів публічних бюджетів 

(через Рахункову палату та ін.) і за антикорупційним спеціалізованим 

правоохоронним органом (бюро, директоратом тощо); розвиток 

економічного потенціалу країни щонайменше передбачає фінансово-

економічну зрілість парламентарів – розуміння господарських процесів 

відтворення та накопичення коштів; їхнього цільового, планового 

ефективного витрачання та мультиплікації прибутків тощо. 

Ризик корупціогенності демонструють ті депутати, які використовують 

своє посадове становище для отримання матеріальних чи інших благ. 

Вважаємо, що мінімально допустимий рівень кваліфікації потенційно 
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доброчесного кандидата в депутати вміщує у собі достатні економічну 

культуру та розуміння організації трудових відносин (трудової дисципліни, 

комунікації в трудовому колективі і т. д.). Трудовий стаж за фахом 

забезпечує виразне розуміння цінності праці людей, його результатів, 

відповідальності належного виконання трудової функції й іншого, а також 

загартування вольових якостей. Для майбутніх представників народу, 

значення таких знань і досвіду важко переоцінити. Особливо економічна 

культура важлива для відповідального розподілу бюджетних грошей (в тому 

числі тих, які країна отримує від МВФ, Світового банку, ЄБРР та інших 

кредиторів) і осмисленого контролю за їхнім використанням. Наприклад, про 

кореляції рівня такої культури і здатності освоювати гроші робить особливий 

наголос в своїх наукових працях П. Кругман [476, с. 39, 95-105]. 

Отже, виключно про безвідповідальність, недоброчесність та 

корупційність свідчать факти, наприклад, що деякі парламентарі беруть 

кредити у банках, але не повертають їх. Звісно, якщо вони їх отримали під 

прийнятні, а не лихварські відсотки, наприклад, коли Велика Палата 

Верховного Суду змушена визначати, що пересічний споживач банківських 

послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової обізнаності, не 

може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови 

кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді 

заяви про надання кредиту та Умов та правил надання банківських послуг, 

оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за 

обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг 

та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для 

розуміння цих правил тим більше співвідносно з конкретним видом 

кредитного договору (рішення від 03.07.2019 року по справі № 342/180/17). 

Хоча врегулювання зобов’язань боржника перед кредитором справа, перш за 

все, законодавча, а не судова. Те саме стосується й інституту лобіювання, 

який, зокрема в Україні, без чіткого законодавчого регулювання 

перетворюється на отримання приватних переваг, що мають ознаки корупції 
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– позаправові схеми лобіювання інтересів, що прямо пов’язані з підкупом та 

іншими службовими правопорушеннями, хоча у розвинених країнах інститут 

лобіювання достатньо детально законодавчо врегульований й не 

перехрещується з корупцією [240, с. 104]. Насправді інститут лобіювання є 

дієвим інструментом мінімізації корупції і корупційних ризиків. На жаль, 

у 2020 р. інститут лобіювання в Україні залишається не лише новим і 

невнормованим, а й значною мірою дискредитованим феноменологією 

«квазілобізму», який за рахунок підміни понять стійко асоціюється в 

громадян із корупцією, позаправовим впливом на діяльність органів 

державної влади в інтересах вузько-соціальних груп. Тому інституціалізація 

лобіювання являє собою один з суттєвих напрямів профілактики політичної 

корупції і має започатковуватися з формування надійної теоретико-

методологічної основи його унормування, тобто, з розробки цілісної 

концепції лобіювання [19, с. 4-5] на засадах верховенства права людини і 

нації, доброчесності та інших чеснот. 

Для прикладу, в Україні впродовж 2019 р. суди винесли вироки шодо 

покарання за корупційні злочини, передбачені ст. 368 ККУ (одержання 

неправомірної вигоди) відносно 139 осіб, за ст. 369 ККУ (надання 

неправомірної вигоди) – 419 осіб; за ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) – 

144 осіб [178]. Серед цих осіб жодного члена парламенту і це означає 

недієвість вітчизняних антикорупційних законів відносно недоброчесних 

парламентарів як чиновників найвищих рангів, адже врахуємо зафіксовані та 

озвучені прокуратурою і НАБУ факти кримінально караної корупції серед 

депутатів ВРУ, а саме: 1) пост. ВРУ від 11.07.2017 р. № 2126-VІІІ «Про 

надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного 

депутата України Довгого Олеся Станіславовича» у кримінальному 

провадженні № 42016100000000581 від 21.06.2017 р. за ч. 2 ст. 364 ККУ 

(зловживання владою або службовим становищем); 2) попередній міністр 

інфраструктури В. Омелян неодноразово скаржився на великий вплив 

Ярослава Васильовича Дубневича на залізницю та вказував на пов'язані з цим 
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корупційні схеми, його підприємства вигравали значну частину тендерів на 

постачання запчастин АТ «Укрзалізниця» на сотні мільйонів гривень 

щорічно [110], кримінальне провадження № 52019000000000348 від 

24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 

ст. 191 ККУ, пост. ВРУ «Про надання згоди на притягнення до кримінальної 

відповідальності народного депутата України Дубневича Я.В.» від 

31.10.2019 р. № 256-IX і «Про надання згоди на обрання стосовно народного 

депутата України Дубневича Я. В. запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою (арешту)» № 258-ІХ (розглянувши подання Генерального прокурора 

про надання такої згоди); справа № 991/908/19 Вищого антикорупційного 

суду; 3) та ін. Порушення Генеральним прокурором України кримінальної 

справи і здійснення кримінально-процесуальних дій відносно члена 

парламенту України без отримання попереднього дозволу ВРУ розглядаємо 

як позитивний наслідок внесення змін до Конституції України щодо 

недоторканності народних депутатів України [281]. Водночас переконані, що 

при цьому, як і відносно будь-якого іншого громадянина України, повинні 

у реальному житті дотримуватися принципи верховенства права та інші 

засади кримінального провадження . Венеціанська комісія у своєму висновку 

щодо проекту Закону щодо недоторканності народних депутатів України та 

суддів від 19-20 червня 2015 р., що часто нові демократичні країни найбільше 

піддаються політичній корупції, а зловживання недоторканністю може 

загрожувати демократії. При цьому парадокс депутатської недоторканності 

полягає у тому, що вона «може як сприяти демократичному розвитку, так 

і підривати його» [424]. 

Таким чином, архаїчні правові норми і прогалини у законодавчому 

регулюванні праці членів парламенту означають, що наявні правила мають 

неправовий характер і стають передумовами неефективності парламенту. 

Право за визначенням людино- й соціовимірне, корелює з природою 

прогресивного типу міжлюдських відносин. Звісно, корупція ознака 

деструкції правопорядку у роботі парламентаріїв, що виникає у результаті 
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вад як їхньої природи, так і недоліків правового регулювання належної 

реалізації ними своїх професійних повноважень. Перша умова для 

досягнення доброчесності у парламенті стає обрання гідних (як відзначив 

Платон) найкращих рис своєї нації, високорозвинених хомо юрідікус, які, за 

визначенням, з-поміж усіх інших громадян мають найвищий рівень духовних 

досягнень, зокрема й у канві теоретичного (мисленнєвого) і практичного 

розгортання цінностей та інших складових правової культури. Другою 

вихідною підставою для відсутності корупції та інших перепон у роботі 

парламенту стають чіткі правила здійснення трудових обов’язків його 

членами – телеологічний (від грец. τέλειοσ, «заключний, досконалий» + λόγος 

- вчення) підхід винагороди за виконану працю, що являтиме собою 

стимулювання ефективної роботи, а не субсидіювання депутатського 

неробства та інших відхилень від права; виконання нормативів праці; 

контроль за якістю та іншими складовими ефективності виконанням роботи, 

зокрема заявленого та отриманого ефекту від ухвалених парламентом законів 

за участі оцінюваних депутатів у коротко-, середньо- і довгостроковій 

перспективі; відповідальність за неефективну роботу депутата парламенту як 

під час перебування на посаді, так й після її залишення за рішення, що стали 

причиною гальмування або припинення розвитку нації. Правові механізми 

обрання найкращих представників нації для роботи в парламенті та їхньої 

ефективної роботи у ньому невідкладні для розробки й актуальні для тих 

націй, які прагнуть подолати топ-корупцію у законодавчій гілці публічної 

влади, чим детермінувати елімінацію корупційних схем з публічно-правових 

відносин інших гілок публічної влади, а, у підсумку, забезпечити стійкий 

ефект послідовного впровадження стандартів доброчесної поведінки у всі 

сфери правових відносин. Таким чином, антикорупційні трансформації 

правових норм, що регулюють працю членів парламенту, стають 

мультиплікаційним чинником поширення доброчесності в усьому 

суспільстві. 
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Серед правових підстав для трансформації змістовних конфігурацій 

правосвідомості парламентарів у бік доброчесності виокремлюємо їхню 

спроможність (англ. capability) до створення зручних для суспільства і 

громадянина законів, прогресивність яких вичерпується можливістю 

максимально легкої та швидкої реалізації їхніх норм у реальному житті, а 

також парламентського  контролю за належним правозастосуванням таких 

законів. Наявність цієї телеологічної підвалини функціонування парламенту 

наслідок проявів порядності і професійності депутатів як результатів їхнього 

достатньо високого духовно-культурного розвитку у правовій, економічній 

та інших сферах суспільного життя. Формально-юридичні підстави 

доброчесності членів парламенту являють собою конституційно-правові 

норми про визначення вікового, освітнього, змістовно-трудового та інших 

цензів, відповідність яким кандидата дає підстави виборцям вважати його 

прийнятною для успішного виконання завдань парламенту особою. При 

цьому процесуальна правова підстава потрапляння такої людини до 

законодавчого органу – це досконалі з позицій верховенства права та 

чесності норми виборчого процесу (передвиборчої агітації, голосування, 

підрахунку голосів та ін.). Інститути ефективних функціонування, контролю 

та відповідальності за наслідки роботи у парламенті завершальні складові 

механізму формування у правосвідомості парламентарів усіх складових 

антикорупційної доброчесної поведінки. Відповідно усі ці підстави 

складають основу змістовного наповнення конфігурації доброчесної 

правосвідомості парламентаря, що являє собою налаштування виключно на 

досягнення цілей соціального розвитку, відповідно до передвиборчих 

обіцянок і програм, що сформували у виборців відповідний набір очікувань, 

віру, довіру та інші психологічні складові розуміння права (справедливого, 

своїх суб’єктивних можливостей, змісту правових відносин тощо) у 

визначених кандидатом у депутати перспективах. У цій конфігурації 

правосвідомості парламентаря відсутня зневага до публічних інтересів за 

рахунок вигоди приватних осіб, присутнє чітке усвідомлення своєї соціальної 
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ролі на служіння та, за необхідності, жертовність заради власної нації, а 

поведінка щиро й постійно демонструє у реальному житті справжність такого 

усвідомлення свого місця як слуги – виконавця позитивно-перспективної 

волі виборців заради життя та розвитку громадянина, своїх народу та нації. 

У зв’язку з цим й задля успішного продовження повноцінної інтеграції 

України до ЄС, важливо належним чином врегулювати законами порядок 

лобіювання депутатами інтересів Української нації, щоб це не 

перетворювалося на корупційні процеси лобіювання інтересів окремих 

підприємців; дотримуватися принципів права під час здійснення відносно 

депутатів антикорупційних кримінальних проваджень та, одночасно, 

забезпечити ефективність (оперативність, якість, мінімальне витрачання 

ресурсів та результативність) таких справ. 

4.2. Зміст публічно-правових інститутів впливу народу на суб’єктів 

антикорупційної правотворчості 

Публічна адміністрація й парламент перетворюють соціальні правила в 

правові норми. Їхні правові акти стають підставою для правозастосовної 

діяльності судів та муніципальної публічної влади. Важливими в його 

діяльності залишаються також представницька, легітимаційна, ідеологічна, 

фінансово-бюджетна, контрольна та інші функції. У конституційно-правовій 

аксіосфері (К. В. Горобець) та політичних практиках історично усталеною є 

верховність влади парламенту, уповноважених народом парламентарів у 

визначенні обсягу конституційних прав громадян та обсягів публічних 

повноважень уряду [471, с. 314] та судів. Відповідно у кореляційному зв'язку 

такий розвиток перебуває з ефективною роботою парламенту – якісним, 

професійним, узгодженим виконанням покладених на парламент 

повноважень, заснованих на захисті інтересів усіх соціальних груп 
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[197, с. 105], відповідно до сучасних умов і тенденцій цивілізаційного 

розвитку, як на глобальному, так і на глокальному рівнях. Хоча йому 

об’єктивно протистоїть масштабна корупція й нестача доброчесності, як 

серед членів парламенту, так й серед екстернальних (від лат. externus – 

зовнішній; англ. externality) осіб та груп впливу на них. Водночас найкращим 

бар'єром для корупції є добре працюючий парламент, який забезпечує 

прозорість і звітність. Національний парламент, інститут громадських 

представників, служить основою демократичного суспільства. Уособлюючи 

вищу політичну владу в країні і контролюючу інстанцію, парламент бореться 

з корупцією за допомогою чіткого і справедливого законодавства, 

включаючи ефективний державний контроль. Перед національними 

парламентами стоїть першочергове завдання модернізувати і спрощувати 

правила й адміністративні процедури, виражені у законах, і перевіряти 

відповідність між різними нормативними документами з метою усунення 

мотивів для корупції. Парламенти покликані розробляти й ухвалювати 

законодавство для відповідних санкцій проти тих, хто залучений в корупцію, 

і вдосконалювати механізм контролю [319, с. 15]. Однак наразі в Україні 

парламент поряд з судами, правоохоронними органами та іншими 

структурами публічної адміністрації залишається найкорумпованішою 

сферою [325, с. 167]; реальна корупція в нашій країні починається з 

парламенту («люди платять до 5 млн доларів, щоб стати народним депутатом 

для чого? Щоб отримувати 15-20 тисяч гривень зарплати? Ні! Для політичної 

корупції і призначення чиновників») [114]. Крім цього, у вітчизняній 

політико-правовій реальності поширене хабарництво, в результаті якого 

некомпетентні (некваліфіковані) громадяни з волі парламенту і/або 

регіональних представницьких органів влади з легкістю обіймають високі 

посади в державі [417, с. 167]. На цьому часто наголошується під час 

публічних виступів та у науковій літературі. 

Відкликання депутатів, вплив на них через масові виступи громадян та 

інші форми контролю над членами парламенту складають зміст юридично 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/externality
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прийнятних способів стимулювання доброчесності у парламенті, його 

належної роботи в інтересах суспільства. Механізм протидії корумпованості 

та зумовленої нею депутатської неефективності – це пряме народовладдя. 

При цьому практична значущість референдуму не абсолютна, оскільки 

традиційними проблемами на референдумах є: а) некомпетентність громадян 

у питаннях, з приводу яких вони висловлюють свою волю і думку; б) легка 

маніпульованість свідомістю пересічних громадян з питань референдуму; в) 

висока вартість його організації і проведення, внаслідок відсутності 

фінансування для забезпеченням технічним обладнанням і використання 

ресурсів Інтернету й спеціального програмного забезпечення (наприклад, 

«СМС» Computer Mediated Communication Systems) [427, с. 125]. Утім, як 

влучно підкреслив Ш. Монтеск'є, що при всіх перевагах теоретичної 

конструкції, відповідно до якої влада належить народу, її практичне втілення 

як в великих, так і в малих державах пов'язане з непереборними труднощами, 

тому «необхідно, щоб народ чинив за допомогою своїх представників все, 

чого він не може робити сам» [225, с. 292-293]. 

Окрім референдуму конструктивний діалог громадян (їх груп) з 

парламентом, рівно як й з іншим органом публічної влади, спрямований на 

прийняття неупереджених, доброчесних й раціонально/духовно виважених 

рішень для управління країною, відбувається через організаційно-правовий 

інститут краудсорсингу (crowdsourcing constitutional). Це спосіб прийняття 

публічно-владних рішень за допомогою механізмів, закріплених у 

конституції та інших законах за посередництва Інтернету та інших 

інформаційних систем (у тому числі інтерактивних) для вирішення проблем 

прав людини, структури державного механізму та виконання державою своїх 

функцій, що використовується громадянами та державою. Серед позитивних 

рис краудсорсингу виокремлюємо здатність масово поєднувати громадян, 

отримувати правові позиції та інші їхні думки. Цей інститут дозволяє також 

виявляти відношення населення до підходів і змістовного наповнення 

варіантів вирішення соціальних проблем. Він уможливлює збереження й 
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поширення величезної кількості інформації, елімінуючи проблему 

обмеженого спектру впливу громадян, їхньої неохопленості під час 

всенародного волевиявлення. Завдяки цій спроможності ця конституційна 

система містить відносно відкриті для громадян ресурси інформації та 

контролю змісту рішень держави. Ця особливість долає проблеми як 

дистанціювання громадян від політичної арени, так й обмеження їхньої 

вільної участі і свободи дій у політичному житті власної країни. Перевагами 

цього інституту впливу народу на парламент вважаємо оперативність – 

передача/ публікування та прийняття повідомлень від громадян відбувається 

своєчасно й без затримки, яка могла б нівелювати актуальність та 

ефективність реагування населення на події й впливу на них. На відміну від 

традиційних інститутів прямої демократії (референдумів та виборів органів 

публічної влади), невід’ємним атрибутом яких стає розтягненість у часі, а, 

відповідно й вразливість, як з боку внутрішніх, так й серед зовнішніх ворогів, 

які, для прикладу, потребують часу для впровадження інструментів 

інформаційної, телекомунікаційної та інших видів гібридної війни, цифровий 

краудсорсинг таких проблем навіть потенційно не має, оскільки його 

процедури виключно стиснені у часі й швидко дають публічній владі 

народний мандат для ухвалення важливих для суспільних інтересів рішень 

Інструментарій краудсорсингу (інформаційні інтерактивні та інші системи 

комунікації тощо) дозволяє зробити публічну політику більш доступною для 

громадян, розширити їхні знання та знаходити істину або принаймні краще 

розуміння соціальних питань, що, у свою чергу, дозволяє конструктивно 

критично обговорювати їх, робити раціональний вибір й визначати 

важливість громадянського впливу на рішення парламенту, його 

законодавчу, зовнішньополітичну та інші види діяльності. Надання 

інформації є демократичною метою само по собі. Формати, що доступні 

через комп’ютери, можуть бути більш привабливими для втягнення більшої 

кількості громадян до вірного вирішення проблем нації, наближення 

публічної політики до пересічних громадян, формування у них життєздатних 
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правових установок і переконань відносно власної нації. У цьому зв’язку, 

виявляється роль виключно свідомої діяльності культурної еліти, яка вважає 

себе виразником духовних інтересів усіх прошарків населення і на підставі 

переробки історично сформованих елементів етнокультури формує такі 

ідеали, цінності та стандарти, які, з одного боку, через зрозумілість 

сприятимуть культурній гомогенізації національної спільноти, а з іншого – 

відповідатимуть основним стандартам соціокультурного розвитку 

(національної культури) [1, с. 133-134; 427]. Конституційно унормований 

інститут краудсорсингу на загальнодержавному чи місцевих рівнях – це 

спосіб легітимного впливу через електронні обчислювальні пристрої 

(персональний комп’ютер, стільниковий сенсорний телефон чи інший засіб, 

що має відповідне програмне забезпечення) на парламент, що зручний для 

громадян, більшість яких об’єктивно від природи індиферентна і/або вкрай 

нерозбірлива до політичної соціальної активності у класичних формах 

демократії – виборів, мітингів, зборів та ін. Важливою рисою краудсорсингу 

є також інтерактивність, що дозволяє населенню впливати на парламентаріїв 

цілеспрямовано, підбираючи дії, слова, інтонації і формулювання, для того 

щоб одержати потрібну реакцію, відповідь, рішення (communicators), а також 

передавати свою творчу енергію для творення публічної політики, її 

структурно-поступального, змістовного та ідеологічного наповнення, 

наступництва у поколіннях, у т. ч. тих, які, будучи частиною нації, виїхали за 

межі рідної країни з економічних, політичних чи інших причин. Он-лайн 

дискусії дозволяють оперативно верифікувати рішення парламенту на 

предмет їхньої вірності і/або актуальності для громадян, у т. ч. через 

отримання конструктивної, виразно й достатньо детально обґрунтованої 

критики. Безумовно, досліджуваний вид краудсорсингу спрямований на 

забезпечення принципу рівноправності – розширення можливостей для 

більшої кількості громадян, ніж усталені форми демократичної участі 

у формуванні та політиці парламенту, адже ціна часу й інших ресурсів на 

участь в ухваленні законів й інших публічно-владних рішень мінімальна 
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[427, с. 130-132]. Отже, потенціал конституційно унормованого інституту 

впливу громадян на рішення й доброчесність парламенту через інструменти 

краудсорсингу значний, здатний забезпечувати конструктивну динаміку 

соціального розвитку, будучи елементом його відкритості та елімінації 

корупції, зокрема у публічно-правовій системі нації. 

Поряд з референдумом та інноваційними варіантами волевиявлення 

народу, процедура виборів членів парламенту є ключовим фактором 

забезпечення його подальшої успішної роботи. В умовах демократичної 

атмосфери, звичайно, кожен компонент демосу – громадянин – повинен бути 

членом «демократії» й політичної спільноти [480, с. 507]. Теоретично 

виборці можуть вибрати найздібніших до соціального розвитку 

представників нації серед юристів, підприємців, менеджерів, істориків, 

математиків і представників інших професій. Доброчесність й 

компетентність (наукові знання, досвід, психологічна готовність та ін.) 

депутатів повинні є за підсумками виборів і роботи парламенту умовою для 

перманентного пошуку, формулювання і прийняття рішень з розвитку 

суспільства. На практиці ця модель реалізовується далеко не повністю. 

Факти з життя різних націй доводять марність спроб населення вибрати 

депутатів, здатних забезпечити прогрес, елемінувати або суттєво знизити 

негативні наслідки соціальних криз, наприклад: а) тероризму в таких 

високорозвинених країнах як США (наприклад, 11.09.2001), Франція 

(наприклад, 13.12.2015), Іспанія (11.03.2004), Великобританія (07.07.2005), 

Україна (з лютого 2014 р. – дотепер в Криму, окремих районах Сходу 

країни); б) голоду - в окремих країнах Африки, Азії, Карибського басейну; в) 

світових фінансових криз 1998, 2007-2008 років; г) розвитку терористичних 

організацій - «ДНР», «ЛНР», «Іділ», «Аль-Каїда», «Боко хорів» і т. п. 

Своєчасної й достатньої (за обсягом ресурсів, змістом тощо) протидії цим 

кризам з боку парламенту не відбулось. Це було зумовлено безконтрольністю 

як на етапі формування парламенту з числа максимально доброчесних й 

компетентних  громадян, так й під час його роботи. Вочевидь вибори 
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недостатній інструмент для взаємодії населення і парламенту в умовах 

побудови суспільства, яке відкрите для перманентного розвитку. 

Щонайменш інститут парламентських виборів повинен ґрунтовно 

підживлюватись роботою розгалуженої системи краудсорсингу й 

можливістю відкликання громадянами мандату довіри у тих парламентарів, 

які діють всупереч загальнолюдським цінностям і розвитку нації, мають 

низьку ефективність конструктивної участі у парламентській роботі або 

взагалі спорадично працюють у парламенті.  

Вдосконалення законодавства про вибори парламентарів, рівно як і 

депутатів місцевих рад, спрямоване на повсюдне утвердження у парламенті 

доброчесності й компетентності. Це передбачає врахування такої політико-

правової закономірності, а саме: відсутність формально-юридичних вимог 

щодо високого рівня інтелектуальних, емоційно-чуттєвих, вольових і 

духовних якостей кандидатів у члени парламенту зумовлює на етапі їхнього 

висування у межах процедур виборів значну пропозицію бажаючих 

пересічного або взагалі низького рівня розвитку. Відповідно, у парламенті 

починають домінувати корупційні та інші низькі мотиви під час роботи, що 

не забезпечує соціальний прогрес [458, с. 873]. Наявність у законах критеріїв 

відбору кандидатів у парламентарії за ознаками порядності й професійності 

гарантує відображення справжньої волі громадян, зумовлює довіру до 

парламенту та ефективність публічної адміністрації, яка матиме можливість 

застосовувати якісні закони [541; 23; 460, с. 109]. На жаль, виборці часто 

роблять висновки щодо політичних уподобань кандидатів, спостерігаючи 

тільки за їх членством у політичній партії, трактуючи це як достатню 

підставу для надання йому мандату на представництво їхніх інтересів 

у парламенті, ігноруючи водночас зміст думок таких кандидатів, 

артикульованих як до, так й під час передвиборчої агітації [477, с. 132]. 

Отже, референдум, конституційно-правовий краудсорсинг, вибори – 

основні правові інститути впливу на доброчесність та актуальну для 

публічних інтересів змістовність рішень парламенту, ефект яких, звісно, 
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підсилюється як діяльністю засобів масової інформації, що інформують 

громадян про проблеми в роботі парламентарів, так й внаслідок мітингів, 

зборів, масових виступів громадян, різноманітних форм їхнього вігілантизму. 

Закони, що стосуються таких інститутів, потребують належних експертиз на 

предмет логіки, правової функціональності, утвердження верховенства права. 

Як слушно підкреслив видатний мислитель сучасності, що немає 

важливішого, складнішого і небезпечнішого завдання у політики свободи на 

початку ХХІ століття, ніж давати шанси на успішне життя якомога більшій 

кількості людей у всьому світі [90, с. 15-16]. В цьому зв’язку збільшується 

роль усієї системи правових гарантій свободи особистості та колективу 

людей, які є пріоритетним інститутом у системі публічного права кожної 

держави і виступають однією з ключових елементів правового статусу 

людини і громадянина. Серед таких гарантій право на мирні зібрання стало 

важливим політико-правовим засобом та інститутом, які спрямовані на 

створення умов для реалізації права, а також забезпечення його всебічної 

охорони та захисту від порушень під час реалізації та розвитку. Його 

живильна сила настільки велика, що спроможна похитнути корупційні схеми 

публічної влади, задати вірний вектор трансформації правової системи 

в нинішніх умовах глобальних проблем, поширення транснаціональної 

злочинності та інших складних соціальних викликів, перед якими постають 

члени відкритого для прогресу суспільства. Кожна людина має невід’ємне 

право на життя, свободу та власність [438, с. 55] (P. Brzenczek). Правові 

механізми реалізації, охорони та захисту цих цінностей засновано на 

конституційно-правових нормах. Реальна і довготривала загроза втрати таких 

цінностей означає неефективність індивідуальних заходів, що вживаються 

кожним для захисту себе і своєї сім’ї. Суттєвою підвалиною неефективності 

права стає корумпованість державних службовців. Наприклад, відомий нам 

вітчизняний досвід сприйняття населенням корупції на тлі недостатньої 

дієвості процесуального права та інститутів публічної влади ілюструють 

результати соціологічного дослідження (додаток В). 
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Будучи нездатними самотужки вирішити проблеми нормальної 

реалізації своїх прав з підстав корупції люди змушені об’єднуватися та через 

мітинги, виступи, колективні звернення та інші форми прояву права на мирні 

зібрання разом тиснути на органи публічної влади для припинення 

порушення прав людини, притягнення корупціонерів до юридичної 

відповідальності і недопущення поширення практик отримання 

неправомірної вигоди державними службовцями. 

Природа права на мирні зібрання виявляється у вигляді вимог громадян 

до власної держави. Засаднича ідея цих вимог полягає у корегуванні та 

примусі публічної влади до дій в межах правової системи перманентно 

відкритого для розвитку суспільства, що забезпечує йому сталий прогрес 

[207, с. 10]. Права людини встановлюють моральні стандарти легітимності та 

оцінок державної політики. Індивідуальні права кожної людини зумовлюють 

верховну владу народу та діапазон можливостей демократичної політики 

[106, с. 211] (Donnelly J.) вільної реалізації індивідами своїх релігійних, 

економічних і політичних потреб [315, с. 120] (Held J.). Відображаючи у собі 

вплив цих та усіх інших загальних закономірностей природи прав людини, 

право на мирні зібрання актуалізується у часи, коли люди прагнуть донести 

до публічної влади своє бачення нагальних реформ, що, як правило, 

стосуються усієї нації. При цьому індивідуальні засоби комунікації з 

органами публічної влади з таких питань вичерпали свій ресурс та не дають 

ефекту. 

Важливою сутнісною складовою права на мирні зібрання стає також 

його ненасильницький характер. Мирні підходи громадян під час реалізації 

цього права можуть змінюватися на прямо протилежні за умови, що метою 

стає подолання корупції, припинення її повсюдного поширення та подібне. 

Якщо громадяни відчувають корупцію та спільно протестують проти неї, то 

це означає, що вона охопила дуже багатьох людей, ці недоброчесні зв’язки 

системні, тривалі та руйнують нормальну життєдіяльність багатьох людей, 

виключаючи соціальний прогрес. Це корупція політичного рівня, коли до неї 
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втягнені обрані народом представники як на місцевому, так і на 

національному рівнях. Корупція являє собою явище, яке перебуває за 

межами культури, у сфері злочинних відносин суспільств первинних і 

вторинних (імітаційних) культур (за критерієм значущості права – рівних 

прав кожного), де через соціальну необхідність фактично набуває ступеня 

нормативності [196, с. 179]. Корупцію в судовій системі визначають як 

використання суддями та посадовими особами, які здійснюють 

адміністративне управління судовими органами, статусу, організаційних та 

владних повноважень, всупереч встановленим Конституцією України та 

законодавством норм їхнього функціонування [45, с. 5]. 

В умовах протидії корупції від права на мирні зібрання залишається 

тільки його частина, а, точніше, виникає право на зібрання, протест, супротив 

корупції. Виникає правова ситуація соціальної активності громадян та 

безпорадності публічної влади, над якими домінує недоброчесність і 

неправомірне збагачення. Під час громадських протестів ніхто не може 

впоратись з такою тенденцією. Більше цього, вона не змінюється 

подальшими зусиллями публічної влади та громадян, що спрямовані на 

антикорупційне оновлення державно-правових інститутів [139]. Успішні 

зміни вимагають довгострокових, послідовних антикорупційних стратегій, 

які зумовлюють структурні вдосконалення освітніх та інших духовно-

культурних основ розвитку особистості та суспільства, справедливий 

розподіл економічної ренти (прибутку) та політичну чесність під час 

боротьби за здобуття й утримання державної влади. 

Для публічної влади, яка прагне зберегти свій вплив у державі, 

маркером напруження у суспільстві стають історичні моменти, коли 

громадяни використовують своє право на мирні зібрання. Це час пошуку 

спільного вирішення проблеми, у нашому випадку подолати тенденцію до 

зростання корупції. Подальше зволікання з боку публічної влади зменшує її 

шанси знайти порозуміння з громадянами, оскільки, по-перше, громадські 

протести радикалізуються, а їхній мирний спосіб набуває все більше ознак 
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насильства; по-друге, підстави для невдоволення громадян ще більше 

поглиблюється; по-третє, громадяни обурюються немотивованою впертістю 

публічної влади, її нечутливістю до їхньої думки. Власне сам факт 

виникнення громадських виступів означає, що публічна влада була закритою 

для конструктивних ініціатив громадян. Відповідно низька вірогідність 

її гнучкості та готовності до взаємопорозуміння з громадянами. Далі виникає 

та діє нова закономірність, а саме: чим довше загострюється конфлікт 

публічної влади та громадян, тим менше вірогідність його вирішення 

мирними засобами і/або утримання державної влади політичною силою, 

проти діянь яких виступають громадяни. Держави, де поширені такі 

громадські виступи та протести, мають закриту для прогресивних 

ідей/пропозицій адміністративну та правову системи, а тому за визначенням 

не можуть як не допускати трансформації мирних зібрань громадян у їхні 

насильницькі протести, так і домовлятися з ними. Корупція політичного 

рівня у більшості випадків є маркером країн із авторитарним або перехідним 

режимом [270, с. 7; 80]. 

Власне природа права на мирні зібрання має ненасильницький характер 

за визначенням. Згідно зі ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права (1966 р.), право на мирні зібрання не може бути обмежене, 

окрім випадків, коли це необхідно демократичному суспільству в інтересах 

національної безпеки чи громадської безпеки, громадського порядку (public 

order), охорони здоров'я населення, моралі або захисту прав і свобод інших 

[470]. Необхідність забезпечення цих правових цінностей, як наслідок, може 

викликати ухвалення адміністративним судом рішення про обмеження права 

на мирні зібрання. Такі обмеження можуть стосуватися питань часу, місця, 

форми, способу проведення зібрання, висловлювань та лозунгів, що їх мають 

намір використовувати його учасники, допоміжних засобів (освітлювальної 

техніки, звукопідсилювальної техніки). Перелік можливих обмежень не є 

закритим, а відтак – судом можуть запроваджуватися й інші обмеження, що 

відповідають обставинам конкретного зібрання. При цьому варто пам’ятати, 
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що рішення про заборону проведення зібрання у раніше запланованому місці 

не означає заборони зібрання як такого. Воно може проводитися в іншому 

місці [216, с. 149; 145]. Мітинг визначаємо як мирну акцію, якщо її 

організатори мають ненасильницькі наміри. Термін "мирний" слід поширити 

на поведінку, яка може дратувати або ображати інших людей, і навіть на 

поведінку, яка тимчасово заважає, перешкоджає або заважає діям третіх осіб. 

Окрім принципу ненасильства, розуміння механізму реалізації права на 

мирні зібрання передбачає також врахування таких фундаментальних ідей, 

а саме: 1) презумпції підтримки проведення зборів; 2) позитивного 

зобов'язання держави щодо сприяння мирним зборам та їх захисту; 

3) законності; 4) пропорційності; 5) недискримінації; 6) належного 

управління. Це уможливлює правильну адресність та своєчасне надходження 

повідомлень про акції громадян та механізми захисту права на збори. Така 

поінформованість є важливою умовою для правомірності діянь 

відповідальних посадових осіб органів публічної адміністрації під час 

розгляду та ухвалення рішення щодо звернень громадян про проведення 

зборів; 7) відповідальності органу публічної влади – у нормах законодавства 

передбачаються процедури належного виконання публічною владою своїх 

обов’язків з питань належної реалізації громадянами свого права на мирні 

зібрання та примусу до такого виконання, у тому числі за допомогою 

судових рішень [216, с. 21-25]. Збори (асамблеї) можуть виконувати різні цілі 

– у т. ч. для запобігання чи боротьби з корупцією у публічно-правовій сфері 

[320, с. 15]. Водночас мирні зібрання іноді є засобом реалізації ряду інших 

прав людей – права громадянина на свободу думок і переконань, на вільне 

вираження своїх поглядів та переконань, на використання та поширення 

інформації усно, письмово чи іншим способом за власним вибором, право на 

вільний розвиток своєї особистості тощо. Збори громадян допомагають 

людям уникнути інтелектуальної та соціальної ізоляції (самотності) та брати 

участь у спільному формулюванні певної публічної позиції щодо 

конкретного питання [214, с. 7, 18]. Відповідно до Конституції України, 
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основоположне право на свободу, з-поміж іншого, розкривається через право 

на свободу зібрань (ст. 39 Конституції України) [159, с. 167; 172]. Тобто це 

елемент сукупності нормативно-правових конструкцій регулювання 

морально зумовленої поведінки фізичної особи (людини, громадянина) у 

різноманітних проявах свободи у праві [294, с. 281]. І, якщо свобода є 

найвищою політичною метою, гарантом забезпечення індивіду права 

безперешкодно прагнути до здійснення найвищих ідеалів суспільного і 

приватного життя, то демократія – це утилітарний засіб для захисту 

соціального миру та свободи особистості (Hayek A.) [399, c. 88], у т. ч. через 

реалізацію права на мирні зібрання проти корупції чи інших руйнівних 

соціально-правових феноменів. 

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 2 проєкту Закону України «Про порядок організації 

і проведення мирних заходів» від 12.12.2012 р. № 0918, мирний захід – це 

вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при 

якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з 

різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, 

що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування 

або у будь-якому поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних 

осіб. 

Отже, право на мирні збори реалізуються в ситуації, коли, по-перше, 

порушення чинних правових норм поширене, повсякчасне і триває довго, а, 

по-друге, не діють або низькоефективні індивідуальні правові засоби 

відновлення справедливості через суди та інші публічно-правові інститути. 

Різноманіття варіантів реалізації права на мирні зібрання зумовлює 

низку номінацій для її форм. Наприклад, термін advocacy використовують 

для позначення організованих зусиль громадян, їхніх об’єднань та процесу 

представництва їхніх інтересів в органах публічної влади з метою ухвалення 

потрібних їм публічно-владних рішень; їхнього правомірного впливу 

на конкретних посадових осіб зазначених органів та/чи організації, що 

ухвалюють рішення, або на політиків, щоб змінити певну ситуацію на краще; 
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зусилля, спрямовані на системні й незворотні зміни в навколишньому 

середовищі, захист і представництво інтересів громадян [230, с. 5]. Утім така 

форма громадянських протестів швидше нагадує прийнятний варіант 

поточного державно-приватного партнерства – системи відносин між 

органом публічної влади та суб’єктом приватного права (організацією або 

іншим), в яких цьому суб’єкту надається більша роль у плануванні, 

фінансуванні і/або реалізації певної послуги / виконання роботи, аніж при 

використанні традиційних процедур співпраці (наприклад, тендеру). При 

цьому захист державних і комунальних інтересів гарантується через 

інституційні основи, положення нормативних актів та укладених договорів 

[52, с. 25]. 

Представницька за змістом форма advocacy може втратити мирний 

характер і перетворитися на насильницьку форму, особливо у випадку, коли 

порушення права мають системний характер і стосуються фундаментальних 

правових цінностей. Наприклад, відомості про прийнятні показники 

економічного зростання країн арабського світу (Єгипту, Лівії та ін.) та 

України на момент початку мирних, а далі насильницьких, виступів 

громадян, доводили відсутність зубожіння населення. Однак 

протестувальники були абсолютно переконані у кризовому стані економіки 

своїх країн, що пов’язували передусім із корумпованістю панівної еліти і, 

відповідно, розраховували, що зміна влади дасть змогу знизити рівень 

корупції [138, с. 23-24]. Ця суперечність між економічними показниками і 

самовідчуттям населення пояснюється тим, що економічна рента, яка 

видобувається державою, не розподіляється справедливо між усіма членами 

соціуму, а йде до кишені вузького кола можновладців, стимулюючи народне 

незадоволення і наближаючи трагічну розв’язку [20, с. 34]. У таких випадках, 

коли підставою виступів громадян ставало несправедливе розподілення 

прибутків від народного господарства і/або корупція, тоді конституційне 

право на мирні збори відразу або у дуже стислі строки перетворюється на 

насилля, наприклад, таке, що номінують терміном  «вігілантизм» (лат. vigilо 
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– піклуватися; іт. vigilare all'adempimento del regolamento – стежити за 

виконанням статуту; нім. überwachen; англ. supervise, watch over). 

Позначуване цим терміном поняття означає незаконну, хоча й здебільшого 

правову, форму громадянського супротиву неефективності (у т. ч. внаслідок 

корупції) публічної влади та відсутності правопорядку, насильницьку 

боротьбу громадян за свої права, відновлення дії права, стримування корупції 

в державі, утвердження конструктивного демократичного впливу народу на 

державу, забезпечення реального обмеження правом держави і відкритості 

суспільства. 

Отже, насильство та зміст дій громадян під час реалізації свого права 

на мирні зібрання не єдині критерії, що варто враховувати під час 

трансформацій форм здійснення цього права. Для більш розгорнутої 

класифікації таких форм, відомий український правник Р. Мельник, взяв за 

основу також інші чинники, а саме: зміст, способи, місце, способи 

координації дій учасників мирного зібрання. На їхній основі він виокремив 

похід (ходу), процесію, музичні паради (фестивалі), вуличні святкування та 

вуличні театралізовані вистави, концерт, пікет, інфраструктурні елементи, 

інформаційні пункти, зібрання політичних партій та союзів, блокування, 

захоплення об’єктів, смартмоб та флешмоб, костюмовані виступи, страйк 

працівників, «оплачені» пікети та демонстрації, спеціальні публічні заходи, 

зібрання просто неба та зібрання у закритих приміщеннях [216, с. 79-95]. 

В аспекті успішного використання цих форм для боротьби з корупцією 

наводимо приклад зборів на Філіппінах у 2001 р. групи людей, за допомогою 

текстових повідомлень, біля церкви EDSA Shrine, щоб протестувати проти 

корупції президента Дж. Естради; наслідком цієї акції стало те, що президент 

країни пішов у відставку [216, с. 92]. 

Логіка історії права і політики доводить, що нерозуміння соціального 

призначення публічної влади, ґенези природи, обсягу та змісту її мандату 

обов’язково матиме наслідки у вигляді дискредитації такої влади, її 

делегітимації і втрати сили. Усунення очільників такої влади відбувається 
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через насилля, як правило криваве, поза чинним законом, але, переважно, 

у межах права (об’єктивного; природного) і завжди в канві відновлення дії 

договірної теорії походження держави та права. Правники маркують такі 

процеси за допомогою різних лексем: «революція», «переворот», «заколот», 

«народне повстання», «люстрація», «очищення влади» та інші. Усі вони 

номінують одне й те саме політико-правове явище, проте з акцентами на його 

різних домінуючих ознаках. Одним з важливих термінів, які використовують 

для опису подій боротьби громадян з публічної владою за відновлення 

правопорядку є слово «віджилантизм», «вігілантизм» (лат. vigilо – 

пильнувати, спостерігати, наглядати, піклуватися; іт. vigilare all'adempimento 

del regolamento – стежити за виконанням статуту; нім. überwachen; англ. 

supervise, watch over). Позначуване цим терміном поняття має прикладне 

значення в контексті постійної боротьби громадян за свої права, стримування 

держави, утвердження конструктивного демократичного впливу народу на 

державу, забезпечення реального обмеження правом держави і відкритості 

суспільства. Одним із приватних проявів вігілантизму можна вважати 

народну протидію корупції і боротьбу з нею. Наприклад, масштабний 

вігілантизм, багато у чому викликаний шаленої корупцією, поширився в 

Україні з грудня 2013 р. і активно тривав до заміни ключових фігур на усіх 

критичних напрямах публічного управління країною і початком реалізації 

системних реформ правової системи, спрямованих на елімінацію чи суттєве 

зменшення корупції публічної влади. Аналогічні реакції громадян можна 

спостерігати у політико-правовій практиці низки цивілізованих країн. 

Історія судового права переконує, що політико-правове явище, 

марковане терміном «вігілантизм», зародилося у Північно-Західній 

Німеччині (нім. Westfalen) у ХІІ ст. як фемічні суди (сер.-ніжн.-нім. Veime, 

Vehme, Fehme, Fäme = нім. Strafe – покарання) двох видів: 1) фрейгеріхт (нім. 

Freigericht – frei «свободный» і das Gericht «суд») – здійснював правосуддя 

відкрито; 2) фемгеріхт (нім. Femegerichten) – здійснював правосуддя відносно 

тих, хто ухилявся від явки до суду, у закритому судовому засіданні, у 
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т. ч. заочно. Ці суди розглядали здебільшого справи про зґвалтування, 

святотатство, вбивство, крадіжку; призначали два виду покарання – смертну 

кару (як правило, повішання або втоплення) або вигнання з міста. Вирок 

виконувався негайно або відразу після захоплення злочинця (у разі заочного 

засудження), строку давності щодо виконання покарання не було. 

Нормативно-правовою підставою правосуддя був кодифікований закон, що 

зберігався в апеляційній інстанції для таких судів у м. Дортмунд. 

Юрисдикція цих судів не поширювалася на дітей і жінок, язичників і євреїв, 

дворян, які мали титул, і представників духовенства. Складався такий суд з 

одного професійного судді (der Richter), який вибирав серед місцевих 

жителів непрофесійних суддів (Schöffe – непрофесійний суддя, присяжний; 

Schöffen – суд присяжних), які, у свою чергу, після призначення/роботи у 

такому судді могли рекомендувати інших громадян на посаду присяжного до 

немічного суду (такі рекомендації мали надати щонайменше 2 діючих 

шофенни). Найдавнішою правовою пам’яткою, де описуються такі суди, 

стало Саксонське зерцало (нім. Sachsenspiegel) 1221-1225 роки, зокрема 

статті 1-70 гл. 2 ч. 2. Утім сучасний аналог вігілантизму як форми незаконної, 

хоча й здебільшого правової, форми громадянського супротиву 

неефективності (у т. ч. внаслідок корупції) публічної влади та відсутності 

правопорядку, простежується істориками права у діях громадян США з 

середини ХVII ст., які з 1769 р. по 1951 р. стратили більше 6 тис. злочинців, 

не покараних офіційною публічною владою. При цьому більше 4730 таких 

страт прийшлося на період 1882-1951 роки [462, с. 27]. Наприклад, 

відзначається, що мешканці Сан-Франциско, будучи змучені розквітом 

злочинності і бездіяльністю правоохоронців, прагнучи захистити своє життя і 

власність, у лютому 1851 р. зібралися на площі (спершу 5 тис. осіб), 

вигукували гасла про злочинну бездіяльність публічної влади і 

незастосування законів про кримінальне покарання до злочинців, створили 

Комітет самооборони (далі – Комітет), який здійснив правосуддя відносно 

двох зухвалих грабіжників, засудивши одного до страти (виконано було 
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відразу), а іншого виправдавши. Невдовзі публічна адміністрація зажадала 

арешту членів цього Комітету. У відповідь Комітет опублікував список своїх 

членів у кількості 180 осіб, який розростався до 700 осіб і далі, серед яких 

були шановні люди міста, арешт яких міг призвести до народного повстання. 

Враховуючи усі обставини, судді не давали згоди на арешт членів Комітету. 

Водночас, оскільки правопорядок не забезпечувався офіційною владою, 

Комітет у подальшому неодноразово збирався, заарештував і судив осіб, які 

вчиняли різня тяжкі злочини, зокрема підпали. За наслідками їхнього суду у 

справі про підпали 1851 р. більше 40 осіб було виправдано, близько 15 – 

вислано, 1-го – відшмагали, 15 – передали муніципальній владі, 3 – страчено 

через повішання. Після цього у місті відновився правопорядок і Комітет 

саморозпустився. Утім вже 1856 р. свавілля знову поширилося вулицями 

міста і Комітет відновився вже у кількості понад 8-ми тисяч, з яких 2500 

озброєних людей, отримав фінансування від добровільних пожертв усіх 

згодних з ним громадян, утворивши фонд у 70000 долларів. Далі, Комітет 

впродовж місяця судив і карав злочинців, а після відновлення правопорядку 

знову розпустився [517, с. 34-43; 543]. Серед позитивного аспекту 

віджилантизму відзначається організованість дій громадян, що має на меті 

підтримання порядку. З-поміж негативних рис цього феномену застосування 

під час таких дій незаконних заходів, щоб підтримувати порядок і 

помститися публічній владі і/або її спільникам, які порушують право, за 

початкові помилки, тим самим переймаючи роль держави в захисті прав і 

свобод громадян. Такий соціальний рух ніколи не бачить себе в стані 

принципового конфлікту ні з урядом, ні з переважаючою концепцією права. 

Він не революційний, не намагається заробити авторитет. Це проникливий, 

уважний, зосереджений і суворий стан душі, розуму, інтелекту глибокого 

переконання, що публічна влада чи деякі її частини не змогли забезпечити 

правопорядок відносно громадян і на території, за які вона відповідальна і де 

має юрисдикцію [511, с. 10]. 
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Синонімічний ряд термінів, якими номіноване досліджуване нами 

поняття, окрім запропонованого нами «віджилантизм», продовжується також 

детермінантами «соціальним контроль», «соціальні практики позасудового 

насильства/правосуддя» (the practice of extrajudicial violence) [531], «соціальні 

протести, супротив, повстання, протистояння», «майдан» (для українського 

суспільства). Зазначені терміни відсилають до рівня концептуальних систем 

аксіології, права, етики, відображаючи відповідні онтологічні статуси 

сутностей антропних і соціальних цінностей, справедливого і доброго. При 

цьому, як слушно услід за П. Абеляром підкреслила Г. А. Черненко, що 

людина тільки різною мірою здатна відкривати для себе аксіологічні 

сутності. Повнота розуміння поняття доступна тільки Богові. Людина може 

тільки мати уявлення про поняття, схоплюючи його (concepire) і формуючи 

концепт про нього: «Бог знав, розрізняв кожен окремий стан, і жодне чуттєве 

сприйняття не заважало Йому, тому хто лише один володіє істинним 

розумінням. Люди ж у разі, якщо мова йде про непідвладне їхнім почуттям, 

радше дотримуються думки, аніж поняття [410, с. 43; 2, c. 84]. 

Передумовами віджилантизму стають соціальні проблеми, які 

зачіпають суттєві антропні цінності (природні права і свободи, 

загальнолюдські і/або ін.) і ступінь невирішеності яких критичний впродовж 

тривалого часу. До них зараховуємо насильство щодо рідних і/або близьких 

людей; розкрадання публічних ресурсів (перш за все фінансових), 

неправомірне збагачення та інші види корупції й недоброчесності; 

незаслужено нерівномірний перерозподіл капіталу і/або національного 

багатства; поширення наркотиків, зброї та інших небезпечних для життя 

і здоров’я засобів; обмеження і/або припинення доступу до життєво 

важливих ресурсів та ін. Нездатність держави в особі публічної влади 

вирішити ці проблеми стає чинником для активних дій з боку громадян, 

громадськості, спрямованих на відновлення дії права та, звісно, покарання 

винних у його систематичному порушенні. Унормування виникнення і 

перебігу віджилантизму відбувається через законодавчі визначення його та 
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усіх похідних/суміжних йому понять, процедур і процесів. Наприклад, 

в Україні на рівні законів не визначено поняття «громадськість», хоча у 

Законі України «Про запобігання корупції» її визнано суб’єктом, за ознакою 

прав, які передбачено для громадськості – громадських об’єднань, їхніх 

членів або уповноважених представників, окремих громадян – яка бере 

участь у заходах щодо запобігання корупції (ст. 21). Формальна-юридична 

невизначеність, з-поміж інших проблем, уможливлює підміну понять, 

наприклад, вігілантами себе можуть називати бандити, хулігани, або 

характерні для української політичної практики «тітушки» та ін. 

Генезис віджилантизму стає критерієм для класифікації на соціально 

інклюзивний (від англ. inclusion – включення) і соціально втягнений (англ. 

interbed, parting band, interlayer; нім. Zwischenmittel n, Einlagerung f, 

Zwischenlage f) види. Перший тип викликаний проблемами, які охопили усе 

або більшу частину суспільства і його крайньою формою може стати 

громадянське протистояння, навіть війна, особливо, коли ситуацією 

соціального невдоволення користуються у своїх інтересах зарубіжні країни 

(їхні спецслужби). Другий вид де термінується проблемами одного або 

декількох соціальних прошарків. Наприклад, за словами Н. Флеттерс 

різновидом досліджуваного нами феномену стала боротьба суддів місцевих 

судів у Канаді з органами виконавчої влади за ухвалення рішення про 

вирівнювання їхніх заробітних плат, відповідно до розмірів суддів 

федеральних судів. За показниками соціальних делікатності та важливості 

порушеного питання, його критичного стану; тривалості, запеклості, 

цивілізованої вишуканості, послідовності, переконливості способів і методів 

боротьби; виключної складності роботи; кількісті залучених людей (суддів, 

експертів, публічної адміністрації та ін.) для вирішення проблеми цей 

соціальний рух суддів за свої права мав усі ознаки віджилантизму. За 

ступенем усвідомленості віджилантизм може бути спонтанним та 

усвідомленим/виваженим. 
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Таким чином, метою політико-правової пильності громадян є 

забезпечення якісного правового поля, що створюється зусиллями 

парламенту в результаті законотворчої діяльності та обрання членів уряду, 

підзаконні акти яких деталізують концептуально заданий у законах алгоритм 

дій для всіх суб’єктів права. Предметно важливим для публічних інтересів 

напрямом впливу громадян на парламент через зазначені інститути є також 

контроль за справедливим та рівним розподілом накопичених суспільством 

фінансових ресурсів у публічних бюджетах, як під час планування розподілу 

коштів, видатків на різні цілі, так й впродовж їхнього використання, 

забезпечення кукібності останнього. Ці інститути покликані виключити 

такий характерний для парламенту вид недоброчесності як політична 

корупція – диспропорції публічного фінансування на користь політично 

лояльних парламентаріїв та інших суб’єктів; лобіювання приватних інтересів 

всупереч інтересам суспільства чи окремих територіальних громад; тощо. 

При цьому максимально конструктивна ефективність взаємодії парламенту з 

населенням зумовлена композицією використання класичних форм (виборів, 

референдуму, мітингів тощо) з інноваційними конституційно-правовими 

формами (краудсорсингом та його варіаціями), застосування яких 

у реальному житті вимагає правових механізмів підвищення рівня правової 

культури у пересічних громадян, формування у них більш зважених і 

конкретних очікувань від доброчесної роботи парламенту, уявлень про 

відповідальність за розвиток країни всіх гілок влади і власної участі в ньому. 

У законодавстві повинна знайти відображення система тих інститутів, які 

виключатимуть корупційні деструкції і допоможуть забезпечити баланс між 

сприйняттям форми і змісту, як парламенту, так і інших органів публічної 

влади. Вирішення цієї проблеми позитивно вплине на соціальну активність 

громадян, допоможе їм коригувати свої очікування і дії, а в підсумку 

підвищить довіру до публічної влади, відкриє можливості для її 

конструктивного спілкування з народом. 
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Поширеність і тривалість порушення права сукупно з недієвістю 

індивідуальних правових засобів відновлення справедливості через суди та 

інші публічно-правові інститути стає достатньою основою для реалізації 

колективом громадян права на мирні зібрання. Право на мирні зібрання являє 

собою свободу, форму безпосередньої демократії, публічного вираження 

громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення 

вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань 

суспільного життя, що проводиться у ненасильницькій формі зборів, мітингу, 

походу, демонстрації, пікетування або у іншій прийнятній для правової 

культури суспільства формі за ініціативою фізичних чи юридичних осіб, 

здійснюється колективом людей, громадянами спільно. Це право політичне, 

юридично визнане міжнародною спільнотою, зумовлює відкритість 

суспільства для прогресивних змін; має мирний та ненасильницький характер 

пропаганди та комунікації, з використанням для досягнення цілей заходу 

тільки безпечних для життя і здоров’я людей технічних та інших знарядь, що 

унеможливлюють насильство. Тобто виключається застосування 

вогнепальної та іншої зброї, спеціальних засобів примусу. Реалізація ідеї 

миру у природі цього права розгортається через принципи презумпції 

підтримки проведення зборів, позитивного зобов'язання держави щодо 

сприяння мирним зборам та їх захисту, законності, пропорційності, 

недискримінації, належного управління та відповідальності органу публічної 

влади. 

Утім право на мирні зібрання також може стати приватним проявом 

існуючих форм протидії корупції та боротьби з нею. І у цьому разі воно 

набуває рис виключної незаангажованості, щирості, сильних емоцій та 

почуттів. Потужність цих якостей сукупно із ігноруванням публічної владою 

їхніх законних інтересів, призводить до слабкої керованості громадян у 

межах цих виступів та насилля. Люди починають боронитися відчайдушно. 

Такі якості стають наслідком тривалого томління (languor) громадян за 

справедливістю та реальною дією права, а не обману та насилля. У цьому 
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зв’язку мирні зібрання, що мають у своїй основі намір протидіяти корупції та 

боротися з нею набувають насильницьких форм. Серед цих форм найбільш 

нестримною та потужною стає віджилантизм, виходячи за межі чинних 

законів, залишаючись вже тільки у межах природного права на розвиток та 

виявляючи антикорупційний супротив з боку природи людини та права. 

Підсумком цього розділу роботи стає розуміння існування феномену 

соціального супротиву неправомірним діям або бездіяльності публічної 

влади. Він виник одночасно з правом і публічною владою, яка уповноважена 

суспільством його творити та забезпечувати належну реалізацію. 

Відповідний термін для маркування поняття віджилантизму англомовний, 

його знаходимо у пам’ятках та історії права США. Важливими ознаками 

віджилантизму у сфері протидії корупції стають його передумови – це стійке 

порушення правопорядку, важливих правових цінностей у сфері розподілу 

публічних фінансів і збагачення; підстави – критичне зниження довіри до 

доброчесності публічної влади; мета – відновлення доброчесності і 

правопорядку; способи боротьби громадян – спрямовані на досягнення мети; 

його тимчасовість. В Україні питання з визначенням поняття, унормуванням 

і формалізацією процедур/процесу здійснення віджилантизму не вирішені, 

хоча й дуже важливі, рівно як і для будь-якої країни, яка прагне утвердження 

верховенства права, а не дискрецій, особистих точок зору, думок і тому 

подібного. 

Висновки до Розділу 4  

З’ясовано, що «бар’єром» для корупції є «якісне» законодавство 

(предмет дослідження В.М. Бевзенка, О.І. Костенко, М.М. Лученко та 

інших). Закони парламенту – це основа для нормотворчої й правозастосовної 

діяльності публічної адміністрації, а також детермінанти мультиплікації 
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доброчесних механізмів реалізації ними права на практиці. Кореляції актів 

правотворчості усіх органів публічної влади відбуваються за параметрами 

чіткого й вичерпного опису правил для процедур їхнього виконання.  

Підкреслено, що природні здібності до нормотворчої діяльності та 

інших специфічних для публічної адміністрації функцій, відповідальність – 

це вихідні передумови ефективної і доброчесної роботи. Вона втілює у собі 

стандарти правової культури homo juridicus (Ж. Карбоньє) людини з 

ментальними, сенситивними й, що дуже важливо, вольовими, тобто сукупно 

психологічними механізмами, які дозволяють виконувати закони й 

створювати адекватні їхньому змісту норми права, застосовувати їх і 

забезпечувати їхнє виконання усіма громадянами, заперечення участі у 

корупційних практиках і/або схиляння до них інших.  

Як творення законів парламентом, так й виконання їх усіма суб’єктами 

правових відносин, у т. ч. правозастосування публічної адміністрації, 

однаково підпорядковуються природі права й людини. Тут соціальність 

іманентна юридична сутність людини. Поза суспільством людина й право не 

існує. Публічний інтерес відображає погоджену правовими засобами 

сукупність інтересів усіх. Парламент, публічна адміністрація й суди 

винайдені людьми організаційні (політичні/управлінські) правові засоби 

(інструменти/інститути), покликані забезпечувати публічний інтерес й 

номіновані по суті технічними термінами в межах концепту «органи 

держави» (гілки публічної влади тощо). У цьому законотворення й 

застосування законодавства телеологічно єдині під час здійснення свого 

напряму публічно-правової діяльності. Поділ публічної влади, система 

стримань й противаг у механізмі інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій виявляють прикладну роль забезпечення публічного інтересу, 

а саме: 1) якщо закон парламенту неконституційний, тобто не спроможний 

забезпечити публічний інтерес, Конституційний Суд України ухвалює 

рішення про це й він втрачає чинність. Більше цього, він й виконуватись не 

буде, оскільки суперечить правовим цінностям, відображеним у конституції, 
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й змісту прогресивних суспільних відносин; 2) якщо рішення і/або діяння 

публічної адміністрації корупційне і/або іншим чином суперечить 

публічному інтересу, то суд відновлює дію права – скасовує незаконне 

рішення, зобов’язує вчинити конкретну дію тощо; 3) неправові рішення суду 

виключаються системою перегляду в порядку оскарження у судах вищих 

інстанцій, процедурами призначення доброчесних осіб на суддівські посади, 

інститутом дисциплінарної відповідальності суддів, інститутами соціально-

економічного та правового гарантування прав судді. 

Отже, інституціоналізація доброчесності органів публічної 

адміністрації неможлива без вивчення впливу на неї законотворчої діяльності 

парламенту. Дивергентні риси функціонального навантаження й порядку 

обіймання посад парламентарями та публічними службовцями 

відображаються на змісті інститутів протидії корупції, правила яких 

відображені у законодавстві. Вихідним тут стає первинність й потужність 

джерела довіри. Надаючи мандат довіри парламенту безпосередньо, виборці 

покладають найбільшу відповідальність на нього. Такий рівень 

відповідальності детермінує корупційні ризики і/або практики найвищого 

ступеня, який номінують терміном «політична корупція». Інститути боротьби 

з нею не тільки національні, але й транскордонні міжнародні. У випадку 

з публічною адміністрацією антикорупційні механізми діють легше, адже 

тільки відносно публічних службовців найвищих рангів розслідування 

корупційних справ може бути ускладнене й розтягнене у часі внаслідок 

протидії їхніх адміністративних зв’язків, фінансів тощо. Відносно 

представників публічної середнього й місцевого рівнів антикорупційні 

інститути ефективні завжди. Усі публічні службовці призначаються 

(обираються) поза безпосередньої волі народу, їхній мандат довіри від 

населення швидше технічний – вважається, що встановлена у законі 

процедура потрапляння їх на посаду, зумовлює вибір на користь доброчесних 

громадян, проте реальний механізм формування органів публічної 

адміністрації населенням не контролюється. Й тут також ефективність 
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антикорупційної політики цілковито залежить від норм закону, якщо вони 

дозволяють моральний тиск, втручання у діяльність, підкуп, погрози, 

порушення кримінальних справ з надуманих підстав (штучних) і/або інший 

неправовий вплив на публічного службовця, то уся інша система елімінації 

недоброчесності з публічно-правових відносин руйнується. 

Проаналізовано політико-правові механізми пильності громадян у 

сфері забезпечення якісного правового поля, що створюється в результаті 

правотворчої діяльності. З’ясовано, що інституційність з протидії корупції 

передбачає залучення громадян (їхніх об’єднань) для викриття корупції; 

формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики, зокрема 

громадського обговорення законопроєктів та проєктів інших нормативно-

правових актів; проведення громадської антикорупційної експертизи чинних 

нормативно-правових актів та їхніх проєктів; здійснення моніторингу 

способу життя публічних службовців; участі у процедурах атестації 

(дисциплінарної відповідальності) посадових осіб органів публічної влади й 

контролю за діяльністю цих органів, у тому числі через громадські ради; та 

інше. 

Встановлено, що в умовах транзитивності правової (політичної, 

економічної) системи, синергії вияву критичних мас правових енергій 

громадян (їхніх переконань), невирішених глобальних проблем, наявні 

антикорупційні інститути можуть виявлятися неефективними як у межах 

національного правового простору, попереджаючи корупцію представників 

публічної адміністрації, так і ззовні, марно намагаючись повернути виявлені 

активи, одержані від корупційних та інших злочинів. У цьому зв’язку 

громадськість залишається єдиним інститутом, що спроможний втілити у 

життя концептуально заданий у законах доброчесний алгоритм дій для всіх 

суб’єктів права, через референдум, правовий краудсорсинг, вибори та інші 

правові інститути. 
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РОЗДІЛ 5. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК СКЛАДНИК 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗМІН ОРГАНІВ 

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

5.1. Правові основи усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої роботи публічної адміністрації 

Ефективність національних моделей з протидії корупції визначено за 

параметрами правової культури громадян, якості правових норм і/або 

призначених для належного застосування цих норм уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, 

у тому числі всередині органу публічної адміністрації, інших інститутів 

антикорупційної інфраструктури [285]. Продуктивність їхніх варіацій для 

нації історично детермінована й диференціюється обставинами різних 

періодів життя, природа яких онтологічно об’єктивна. Формально-юридична 

фіксація основ організації та функціонування органів публічної влади на 

конституційному рівні в усіх країнах світу, окрім власне правових ідей, 

передбачає акценти на політичних, економічних чи інших соціально 

детермінованих проблемах, вирішення яких найбільш актуальне для нації на 

конкретно історичному етапі її розвитку. Наприклад, у розділах 27 і 28 ст. 2 

Конституції Республіки Філіппіни зазначено, що держава підтримуватиме 

чесність та доброчесність на публічній службі та вживає позитивних та 

ефективних заходів проти підкупу (хабарів) та корупції. Керуючись 

раціональними умовами, відповідно до закону, держава приймає та здійснює 

політику повного публічного розкриття змісту усіх своїх дій, що стосуються 

суспільних (публічних) інтересів [529]. Для України та низки інших держав 

не менш важливо мінімізувати корупцію, проте конституційно-правових 

норм відповідного змісту у них немає. Ідеї, норми-принципи, норми-
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декларації антикорупційного змісту існують у таких країн на рівні доктрини і 

природного права, а також отримують своє матеріальне і процесуальне 

розгортання традиційно у лоні норм кримінально- і адміністративно-

правового характеру. Доцільно було б антикорупційну ідею чітко виписати у 

конституції, наприклад, під час останніх змін до неї в Україні 02.06.2016 р. 

або внаслідок перетворень основного закону держави, які обіцяє здійснити 

політична сила, що отримала президентські повноваження і більшість місць у 

парламенті України у 2019 р., хоча такого наміру ця сила ще не визначила. 

Водночас питання політично і практично залишається актуальним для 

осмислення та вирішення не тільки на конституційно-правовому рівні, але й 

у межах інших галузей права, де формально-юридично зумовлені корупційні 

ризики провокують недоброчесність виконавчої гілки публічної влади [428; 

432]. 

На відміну від парламенту і суду, виконавча влада найбільшою мірою 

безпосередньо спілкується з населенням всіх прошарків і на всіх рівнях, 

надаючи йому адміністративні послуги тощо [279]. Ефективність діяльності 

апарату управління значно зростає, коли всі основні сторони його складної 

діяльності врегульовані правом, коли його працівники широко 

використовують досягнення науки і техніки в цілях наукової організації 

управлінської праці, а також керуються публічними інтересами, виявляючи 

на роботі виключно свої чесноти [203, с. 87], не потураючи своїм порокам й 

не спокушаючись на хабарі та інші прояви корупції. Це вимагає детальних 

правових норм, які забезпечують ще на етапі відбору кандидатів на 

відповідні посади в органах публічної адміністрації визначення їхньої 

належної кваліфікації і доброчесності. Належне правове урегулювання таких 

і тісно пов’язаних із ними питань покликане запобігати корупції за рахунок 

елімінації корупційних ризиків –  сукупності умов та факторів, які закладені 

у системі державного управління та які визначають можливість виникнення 

корупційної поведінки і створюють небезпеку настання негативних наслідків 

для життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави 
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[102, с. 93], у т. ч. під час надання адміністративних послуг, забезпечення її 

якості та реалізації покладених на публічну владу завдань, програм і планів 

розвитку, а також інших подібних проєктів. В українському законодавстві 

корупційний ризик визначено як ймовірність того, що відбудеться подія 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

яка негативно вплине на досягнення органом влади цілей та завдань 

(аб. 5 п. 2) [218]. 

Оцінка корупційних ризиків відбувається щонайменш на двох рівнях 

публічного адміністрування: а) нормативно-правового регулювання 

відповідних видів чи сфер діяльності (зважування ризиків у НПА та/або їх 

проєктах); б) правозастосування – фактичних процесів проведення такої 

діяльності, зокрема як компонент у реалізації контрольних повноважень 

уповноважених органів чи посадових осіб, включно з використанням 

специфічних управлінських засобів, з метою виявлення відповідних 

корупційних практик, поведінки. Застосування відповідних методів оцінки на 

етапі нормопроєктування дозволяє попереджати виникнення інституційних 

передумов корупційних деформацій в адміністративних процедурах. У цій 

сфері накопичено найбільший досвід щодо розробки методик оцінки 

корупційних ризиків [135, с. 113; 226, с. 13]. А ось найбільше корупційних 

ризиків виникає вже на стадіях виконавчо-розпорядчої роботи (управління) – 

видання актів застосування норм права, які є підставою для виникнення, 

зміни і припинення правовідносин. Управління в будь-якій сфері життя 

суспільства виражається в сукупності правових норм, що описують 

механізми швидкого створення правильних рішень як в питаннях стратегії, 

наприклад, ефективності форми власності на землю, виробничі потужності та 

інші матеріальні ресурси, так і тактики. Управлінським питанням також є 

здатність виконавчої влади держави забезпечувати максимальне 

використання досягнень кожної галузі в усіх інших напрямах розвитку. 

Наприклад, наукові відкриття, інформаційні технології, інфраструктурні 

об'єкти одночасно є окремими предметами управління і частиною будь-якого 
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іншого предмета публічного адміністрування. Відповідно, якщо зміст всіх 

напрямів роботи чиновників тісно перетинається, то так само збільшуються 

та ускладнюються корупційні ризики, а їхня профілактика є композиційно 

вигадливою. Важливо розуміти природу і зміст предмету напрямів роботи 

публічної адміністрації, а саме: 1) достатності підстав для виокремлення 

функцій за предметною ознакою критичної маси однорідних відносин і 

суміжних питань як всередині, так і поза межами держави (за критерієм 

юридико-географічного простору роботи); 2) суб'єктно-об'єктної дистанції 

функції – оперативного здійснення чиновниками перших ступенів ієрархічної 

структури виконавчої влади і/або при безпосередньому контакті з 

населенням на дистанції, з кабінету; 3) темпоральної основи професійного 

правозастосування та інших видів управління – урахування ступеня сталості 

роботи чи актуальності й тривалості тимчасового характеру завдань, 

трансформацій тимчасових (еволюційних) [183, с. 176] завдань у постійні. Це 

відображає здатність виконавчої влади пристосувати свій апарат управління і 

примусу до належного виконання нових завдань, а також можливості 

враховувати відмінності процесів розвитку суспільного життя, його рух у 

часі, поєднання процесів відтворення одних елементів суспільних відносин і 

зміни інших, за умов раціонального використання публічних ресурсів і 

досягнення максимального ефекту для публічного інтересу. 

Добрі знання предмету функціонального навантаження публічної 

адміністрації гарантують уникнення корупційних ризиків тільки за наявності 

щирої волі застосувати ці знання доброчесним способом. Вольовий аспект 

втілений в методах роботи, а саме: у примусі до виконання норм права 

або стимулюванні їхньої добровільної реалізації. Ця класифікація виникає за 

ознакою ініціатора рішення про необхідність діяти/утримуватися від дій 

відповідно до норм права і відповідальності за таке діяння. Тут ініціатива 

буде означати зародження, формування вольового акту, який спрямований на 

виконання норми права, і реалізація цього акту волі. Відповідальність 

суб'єкта права означає органічне сполучення нових дій (бездіяльності) з 
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попередніми і наступними актами проявів волі (діяннями), які об'єднані 

єдиною метою соціального прогресу, зокрема повноцінної реалізації прав 

людини та суспільства. Теоретично, беручи до уваги ці логічні взаємозв'язки, 

диспозитивним (добровільним) методом роботи публічної адміністрації 

залишається правотворчість і акти застосування права, результати яких 

виконують добровільно тільки тоді, коли переконані в їхній істинності і/або 

вірять в авторитет посадової особи і/або колегіального суб’єкта публічної 

адміністрації. Істинність норми права підтверджується практикою їхнього 

успішного застосування. Основою поєднання юридичної та управлінської 

адекватності стають чесноти чиновників, як результат їхньої духовності, 

порядності. У цьому разі потреби застосувати інструменти вмовляння і/або 

примусу зникають, але перманентно актуалізуються відносно 

правопорушників, у т. ч. під видом рекомендацій, тобто орієнтації на 

конкретний варіант поведінки або дій, бажаних з точки зору держави й 

відкритого суспільства. Однак в реальному житті перманентні 

недосконалість (застарілість, надмірна ускладненість, неоднозначність, 

оціночність та ін.) законодавства та соціальна неоднорідність потреб, 

інтересів, наявних ресурсів, зовнішніх умов та інших життєвих фактичних 

обставин як на рівні органів виконавчої влади держави, так і серед 

пересічних громадян, робить стандарти правової системи відкритого 

суспільства нормами-деклараціями, до яких це суспільство прагне, 

створюючи сприятливе тло для широкого використання методів примусу 

публічною адміністрацією, парною категорією якого стають корупційні 

ризики. При цьому такі ризики зростають там, де збільшується вага 

публічного примусу для повноцінної реалізації прав людини та інших 

суб’єктів суспільних відносин, який, як відомо, завжди має нормативно 

не визначену частку дискреції та низку інших перманентно не вирішуваних 

проблем із належним процесуально-правовим унормуванням, відповідно до 

принципу верховенства права. На важливості усвідомлення праксеологічних і 

онтологічних його зв’язків наголошують судді та вчені, відзначаючи, що ідея 
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верховенства права охоплює не тільки змістовний аспект (правового 

відношення між людиною і державою на засадах визнання людини вищою 

соціальною цінністю), але й процедурний аспект, який базується на вимогах 

відповідності правотворчої та правозастосовної практики певним стандартам: 

забороні зворотної дії закону, вимозі ясності, узгодженості та 

передбачуваності закону; вимозі щодо однакового застосування законів, 

зокрема під час покарання правопорушників виключно на підставі закону та 

ін. [395, с. 10]. Адже маючи величезну кількість працівників, публічна 

адміністрація, на чолі з Президентом та його довіреними топ-радниками не в 

змозі контролювати доброчесність діянь їх усіх. У цьому зв’язку, можливо, 

найголовніше, що за таких умов неналежного контролю й безкарності наявні 

у чиновників публічні повноваження підстава для зловживань [474, с. 337] 

З’ясування сутності цих проблемних питань яскраво ілюструє 

характеристика корупційних ризиків у сфері діяльності правоохоронних 

органів, до яких зараховуємо чинники зі структури правового регулювання 

доброчесності та економічних відносин відповідними інститутами 

адміністративного і кримінального законодавства, а саме: 1) передчасну 

лібералізацію адміністративного, фінансового, кримінального, кримінально-

процесуального та інших галузей законодавства; відсутність, нерозвиненість, 

колізійність та інші вади антикорупційного законодавства – низьку якість 

законів, їх неузгодженість та недосконалість контрольно-наглядової системи, 

нечіткість процедур правозастосовної діяльності. Процеси реформування 

основ економіки та економічної практики суттєво випереджають їх 

законодавче забезпечення, наприклад, приватизація за відсутності 

відповідного законодавчого регулювання, контролю та інститутів 

відповідальності; відсутність відповідальності за податкові правопорушення, 

зокрема ті, які зумовлюють тіньову економіку; 2) фінансові/економічні кризи 

і політичну нестабільність; втрати морально-етичних установок, пов’язаних 

із майновою нерівністю громадян, суттєвим майновим розшаруванням 

населення й зубожінням його широких верств – пенсіонерів, публічних 
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службовців, що схиляє їх до хабарництва, та інших; 3) розпорошення 

повноважень суб’єктів системи контролю за умови відсутності єдиного 

органу державного контролю, обмеження їхніх повноважень, зокрема з 

використанням інститутів адміністративного і судового оскарження; 

4) неконтрольовані процеси правомірності цілей створення й функціонування 

організацій, зокрема підприємницького змісту, які фактично займаються 

фіктивним підприємництвом без угод, реально наповнених господарською 

діяльністю, для переведення у готівку грошей підприємств реального 

підприємництва, які приховують свої прибутки і ухиляються від їхнього 

оподаткування; 5) неспроможність правоохоронної і податкової систем 

ефективно протидіяти правопорушенням у сфері економіки та корупції; 

6) низький рівень матеріального забезпечення посадових осіб 

правоохоронних органів, особливо нижньої й середньої ланок, що призвело 

до дискредитації, втрати престижу державної служби, службових апатії, 

деформацій, фрустрації, крадіжок публічних ресурсів в умовах неможливості 

досягти успіху у житті публічними способами, забезпечивши собі і своїй 

сім’ї конституційно гарантовані відтворення й розвиток, й втрати довіри від 

громадян; 7) відсутність системного підходу у боротьбі зі злочинністю у 

сфері економіки і корупції, й щирого бажання цього у вищого керівництва 

держави та великих підприємців, підміна її епізодичними й показовими 

кампаніями, що зумовило виникнення безкарності корупціонерів на всіх 

рівнях, насамперед чиновників керівного складу центральних органів 

публічної влади та органів місцевого самоврядування; 8) відсутність 

достатньо вичерпних норм, які були б безпосередньо спрямовані на 

профілактику й зниження рівня правопорушень у сферах оподаткування, 

витрат публічних фінансів та інших сферах, високого корупційного ризику 

[135, с. 133-135]. 

Корупція насправді порушує право людини: право на свободу, яке 

може бути реалізоване лише у громадянському суспільстві, де влада надає 

блага відповідно до діючих законів, загальних для всіх, і спрямованих на 
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загальне благополуччя [530, с. 484]. Передумови забезпечення людської 

свободи й профілактики корупційних ризиків у сфері публічного 

адміністрування вбачаються у формуванні важливого для націєтворення й 

економічного фундаменту верховенства права середнього класу через 

механізми фіскальної політики (збалансування податкового навантаження, 

адміністрування бюджетних надходжень) і політики розподілу доходів 

публічних бюджетів та фондів (яка б стимулювала громадян до соціально 

корисної активності й виключала б різку поляризацію статків серед них); 

систем освіти (підвищення якості освіти, забезпечення зв’язку 

університетської освіти з практичним набуття навичок та ін.) й іншого 

духовно-культурного розвитку. За таких умов можливості працевлаштування 

у публічній адміністрації та інших органах державної влади високоосвічених 

й доброчесних фахівців зростають, елімінуючи корупційні практики 

непотизму, клієнтелизму (лат. clientēla; фаворитизму, кумівства) і тому 

подібні роботи «потрібних людей» з «вигідними знайомствами та зв’язками» 

[198, с. 335; 542]. 

Отже, враховуючи вищенаведені характеристики корупційних ризиків, 

успішне функціонування публічної адміністрації у відкритому для прогресу 

на підставі доброчесності суспільстві передбачає елімінацію цих ризиків за 

рахунок кореляції власних діянь і нормативно-правових засад роботи 

відповідно до правових принципів. Сутнісні ідеї такої діяльності враховують 

політичну і правову унікальність виконавчої влади в механізмі публічної 

влади за такими параметрами, а саме: 1) природно-правової вимірності 

управління й правотворення, контролю і примусу. Це означає, що розроблені 

й ухвалені публічною адміністрацією правові підзаконні акти реально 

забезпечують рівні й справедливі умови відтворення, накопичення, обліку та 

розподілу благ. Ця публічна адміністрація є повноцінною, ієрархічно 

замкненою, технократичною системою [444, с. 282-283], що складається 

з професійних й порядних чиновників, які знають, розуміють й 

впроваджують у своїй роботі найкращі людські чесноти і правові стандарти; 
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2) зумовленості роботи публічної адміністрації і кожного її окремого 

чиновника потребами людини і соціального прогресу; 3) врівноваження 

владою парламенту і судів [488, с. 57; 87]. Поділ повноважень вимагає від 

судової влади контролювати діяння президента та інших посадових осіб 

органів виконавчої гілки державної влади, коли вони суперечать 

законодавчим чи конституційним положенням. Для посилення правової 

законності виконавчого процесу та захисту від зловживань відповідно до ідеї 

справедливості, у т. ч. в умовах воєнного часу [498, с. 150]. Схвалені 

парламентом закони тільки у загальних рисах визначають й підкреслюють 

загальнообов’язкові правила поведінки. Деталізацією цих правил займається 

уряд та його система органів, ухвалюючи акти підзаконного змісту і 

застосовуючи їх. Також уряд взаємодії із парламентом, користуючись своїм 

правом законодавчої ініціативи. Він вимагає від парламенту схвалення 

внесених ним законопроєктів у потрібній йому редакції, що фактично усуває 

депутатів парламенту від відповідальності за результати його соціально 

корисної дії та ефективності, перекладаючи її на публічну адміністрацію. 

При цьому природно, що уряд залишається підзвітним парламенту за свої 

акти, дії та бездіяльність. Кожного міністра чи іншого керівника органу 

виконавчої гілки публічної влади сприймають як відповідального за свої 

власні рішення та за всі дії очолюваного й контрольованого ним відомства 

[472, с. 243, 228]. Парламентський контроль над президентом держави в 

реальному житті не суттєвий, стосується, як правило, здійснення 

президентом злочинів. З огляду на владу президента країни, навіть якщо він 

вчинить злочин, то ймовірність доведеності складу злочину і притягнення до 

кримінальної відповідальності невелика. Враховуємо, що його повноважень 

часто цілком достатньо для того, щоб перешкодити цьому в перспективі 

будь-якого відрізку часу; 4) незалежності від волі окремих суб’єктів 

всередині публічної адміністрації, якщо вона спрямована на задоволення 

приватних інтересів всупереч інтересам суспільства; 5) єдності системи 

органів публічної адміністрації, хоча кожен з них може мати відмінні один 



 

267 

від одного правові позиції. «Виконавча публічна влада унітарна», усі її 

компоненти, структури конституюють різні підходи до вирішення одних й 

тих самих питань у канві різних предметів діяльності та зумовлених ними 

повноважень й відповідальності [445, с. 6-7, 5]; 6) антикорупційної 

стресостійкості – майстерності й доброчесності управління і збереження 

ефективності роботи при будь-яких спокусах задовольнити власний 

приватний інтерес за рахунок публічних інтересів, а також навантаженнях 

політичного, військового і/або з іншим змістом, зокрема в умовах загрози 

національній безпеці, крайньої необхідності; 7) універсальності – охоплення 

всіх правових відносин; 8) професійної та добропорядної ефективності – 

виявлення під час публічного адміністрування своїх компетентностей, 

їхнього розвитку та інших людських чеснот з метою максимального 

задоволення інтересів громадян, відповідно до загальнолюдських природно-

правових цінностей. 

Отже, корупційні ризики в сфері публічного адміністрування являють 

собою чинники (передумови) онтологічно об’єктивного й суб’єктивного 

характеру, що за несприятливих для існування доброчесності обставин 

перетворюються на умови для корупції чиновників. Відповідно доброчесне в 

умовах несуттєвого потенціалу корупційних ризиків виконання публічною 

адміністрацією функцій у відкритому суспільстві передбачає її відповідність 

спеціальним правовим принципам (ознакам): природно-правовій вимірності 

управління й правотворення, контролю і примусу; зумовленості роботи 

потребами людини і соціального прогресу; збалансування владою 

парламенту і судів; незалежністю внутрішніх структур одна від одної у 

питаннях змістовного наповнення своєї діяльності, відповідно до 

законодавчо визначеної компетенції; єдності системи органів; 

антикорупційної стресостійкості; універсальності вирішення усіх 

підвідомчих питань у межах країни та за кордоном стосовно  власних 

громадян та інших цінностей; професійної та добропорядної ефективності. 

Ступінь фактичної відповідності публічної адміністрації цим та іншим 
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правовим засадам елімінації корупційних ризиків з її професійної діяльності 

в умовах трансформації правової системи відкритого суспільства являє 

собою пряму пропорційну залежність зі станом відкритості останнього. При 

цьому сама наявність знань і високоякісного законодавства, що відповідають 

правовим стандартам відкритих суспільств, повинні обов'язково 

супроводжуватись реалізацією цих знань і норм у діях всіх органів 

виконавчої гілки влади держави, інакше нація буде неминуче слабшати до 

тих пір, поки не зникне як єдине ціле соціальне утворення. Корисно мати і 

застосовувати ті конституційні моделі урядового правління, що найбільш 

ефективні для конкретного історичного моменту часу та засновані на ідеї 

верховенства права, зокрема й незмінності фундаментальних положень, які 

стосуються прав людини і загальноправових питань устрою публічної влади. 

Водночас специфічними рисами таких моделей, які зумовлюють доброчесну, 

професійну та у підсумку ефективну роботу публічної адміністрації стають 

конституційні положення деталей компетенції, призначення членів уряду, 

голів місцевих органів виконавчої гілки влади держави, співвідношення 

повноважень центральної і місцевої публічної влади (питання децентралізації 

публічних коштів, повноважень та відповідальності) та інші норми, 

трансформації яких об’єктивно зумовлені потребами забезпечення прав 

людини і сталого розвитку суспільства. Вони можуть бути найбільш 

прийнятними для застосування в одні періоди розвитку суспільства і 

абсолютно неприйнятними в інші періоди розвитку. 

5.2. Загальноправові зв’язки функціонування публічної адміністрації в 

умовах поширення антикорупційних стандартів службового права 

Матеріальне суть домінуючого порушення виконавчою владою 

правових принципів у реальному житті, що виявляється у феноменах 
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загальновідомих проблем корупції і насильства різноманітних форм, 

некомпетентності, ледарства та інших. Виконавча влада набагато повніше, 

ніж законодавча, уособлює єдність, сутність, функціональну спрямованість 

держави [270, с. 15]. Роботу в органах виконавчої гілки влади часто 

називають державною службою, що являє собою сукупність фізичних осіб, 

які перебувають в ієрархічних відносинах підпорядкування (субординації), 

самостійно, на професійній та постійній основі виконують функції з надання 

населенню різноманітних послуг, а також юридичних осіб – частини 

публічної адміністрації [540, с. 15]. Виконавча влада держави втілює на 

практиці конституційні норми і положення законів, які були схвалені 

парламентом на підставі конституції. Загальним поняттям «виконавчий 

процес» маркуємо всю систему функцій виконавчої влади. Виконавчий 

процес – це такий тип належного процесу і процедур, який передбачає 

виконання обов'язків, що визначені у конституції [498, с. 150]. Функції 

органів виконавчої влади (управління, управлінська діяльність) визначають 

як відносно самостійні і якісно однорідні складові діяльності цих органів, які 

характеризуються цільовою спрямованістю [33, с. 262]; основні напрями 

діяльності органів публічної влади, які спрямовані на забезпечення 

виконання завдань управління, мають конкретний зміст і здійснюються за 

допомогою визначених у законі способів і форм управління [5, с. 174]. 

Влучним є визначення функцій публічної адміністрації як основного виду 

управлінської діяльності в цілому, а також напрямів діяльності органів 

держави (суб'єктів управління), які відображають їхні завдання [24, с. 64]. 

Відповідно функції (засіб) держави включають в себе, принаймні, 

чотири елементи: об'єкт (об'єктивну спрямованість) функції; соціальне 

призначення (мета) держави; фактичну діяльність держави (в єдності з її 

принципами, способами, методами, формами) і мету, на досягнення якої 

спрямована функція [278, с. 174]. Функціями органів виконавчої влади є 

основні напрями організаційного і правового впливу суб'єктів на об'єкти 

управління, в яких відображається соціальні сутність, призначення та 
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завдання такого впливу. Основна функція виконавчої гілки влади 

центрального та місцевого рівнів – адміністрування та виконання законів. 

Президент, голова уряду і/або керівник регіону, також відіграють роль 

законотворення через повноваження затвердження і/або вотування ухвалених 

законів (законодавчих пропозицій, інших форм законодавства) [513, с. 21]. У 

науковій доктрині виділено такі функції органів виконавчої влади: 1) за 

критерієм соціального значення і відображення суті цієї гілки влади, основні 

– управління [488, с. 57], правотворчість і контроль; б) додаткові – 

ідеологічна, виховна, профілактична; 2) за критерієм змістовного обсягу 

функції - загальні, спеціальні (конкретні) (Ю. П. Битяк, Т. В. Грицюк) [31, 

с. 116; 84, с. 122]; 3) за критерієм спрямованості управлінського впливу – 

організації соціуму й внутрішньовідомчих відносин [5, с. 167-169]; 4) за 

критерієм дистанції між суб'єктом і об'єктом застосування права - оперативні 

(безпосередні) і опосередковані (на дистанції). У межах теорії права загальні 

підстави, закономірності класифікації зазначених функцій та їхнього 

змістовного наповнення поєднуються задачами, які вирішує кожна гілка 

державної влади, виявляючи одночасно відмінності, що обумовлюють 

незамінність, незалежність і автономію в механізмі цієї влади. Доктринально 

переважно описують (визначають, класифікують) функції виконавчої влади. 

Наприклад, традиційний поділ функцій держави на внутрішні і зовнішні 

стосується виконавчої влади, а не держави в цілому. На практиці 

зовнішньополітичні функції парламенту і суду не визначають їхнього 

призначення. Парламентська активність з питань зовнішніх відносин 

вичерпується переважно законами з цих питань. А судова діяльність, як 

правило, обмежена територією держави. Екстериторіальна дія національного 

права в межах національних судових процедур характерні тільки для 

економічно потужних і/або політично впливових у світі держав. Наприклад, 

суд італійського м. Павія відносно військовослужбовця Національної гвардії 

України [359]. 
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Ще більше зміщення уваги на класифікацію саме функцій виконавчої, а 

не державної влади, виявляється при поділі функцій на постійні і тимчасові 

напрями діяльності. Тимчасовість конкретного змісту діянь, плинність 

завдань та викликана цим гнучкість є особливостями саме управління 

суспільством. Наприклад, під час війни може створюватись міністерство з 

питань ветеранів війни, мігрантів, окупованих територій та ін., а після 

завершення подій та зникнення викликаних ними соціальних проблем, 

відповідні міністерства ліквідовуються. Водночас, починаючи з моменту 

застосування теорії поділу влади, історія держави і права не має прикладів 

ліквідації законодавчої або представницької функцій парламенту, або функції 

правосуддя судів. 

Держава у відкритому суспільстві суть моделі ідеальних 

правовідносин, що стабільно відтворюються на підставі доброчесного 

накопичення і розподілу публічних коштів, а також інших різновидів 

висококультурного спілкування кваліфікованої більшості громадян 

(юридичних осіб, соціальних груп) між собою, їхнього домінування у 

соціумі. Суб'єкти права під час такої комунікації виявляють високі стандарти 

правової культури, зокрема розуміння змістовної сторони прав людини і 

об'єктивного права, відповідальність та активність, дотримання норм права, 

прав і свобод оточуючих. Доброчесність виконавчої влади держави 

уможливлює її ключову роль у системному відтворенні таких суб'єктів права. 

Ця гілка влади тільки деталізує правові норми в своїх правових актах, 

визначає комплекс правил складних правовідносин, наприклад, у сфері обігу 

фінансових інструментів, дорожнього руху, державних закупівель. З іншого 

боку, найважливіші й неоднозначно оцінювані більшістю населення правові 

питання, наприклад, цілей і завдань соціального розвитку в окремій сфері 

соціального життя, можуть вирішуватися на референдумі, способом 

краудсорсингу, в т. ч. за допомогою сучасних комунікаційних технологій 

(Інтернету та інших). Описана залученість громадян до процесів правового 

регулювання (саморегулювання) і правотворчості в рамках інститутів 
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держави і відкритого суспільства передбачає мінімальну кількість правових 

конфліктів, які можуть бути вирішені без залучення професійних суддів, а 

через процедури адміністративного розгляду, медіації, арбітражу, залучення 

незацікавлених посередників (у т. ч. з інших країн) [437]. 

Соціальне навантаження на виконавчу публічну владу, її близькість до 

населення має наслідком сприйняття її як уособлення держави, ототожнення 

публічної адміністрації з нею загалом і її доброчесності у публічно-правових 

відносинах, зокрема. Якщо парламент визначає в законах правила публічних 

правовідносин хоча і конкретно, але все ж концептуально, то чиновники 

виконавчої влади наповнюють ці загальні норми матеріальними і 

процедурними (процесуальними) правилами мінімального рівня формально-

логічної абстракції, які відображають зміст реалізації суб'єктивного права 

кожного. Публічні адміністрації також власними діяннями демонструють 

зразки доброчесної або корупційної правореалізації. У зв'язку з цим роль 

виконавчої влади в забезпеченні соціального прогресу сприймається 

суспільством як домінуюча, в порівнянні з роботою депутатів парламенту чи 

судів, до яких вони звертаються тільки для вирішення правових спорів й то 

тільки тоді, коли для цих цілей неефективними стали моральні та інші 

соціальні регулятори. 

Зазначені вище класифікації й загальноправовий аналіз функцій 

виконавчої публічної влади характерні для будь-якого 

високорозвиненого/відкритого суспільства, характерною рисою якого стають 

перманентність позитивних соціальних трансформацій права з ініціативи 

соціально активного населення і/або публічної влади. Протилежністю стає 

закрите суспільство з його неспроможністю до реалізації на практиці й 

правовим способом корисних для населення задумів і/або їхньою 

несвоєчасністю, необґрунтованими витратами ресурсів на них. Дослідження 

управлінської (виконавчої) форми здійснення функцій держави за об'єктним 

(предметним) критерієм дозволяє встановити фундаментальні властивості 

такої діяльності в умовах відкритого суспільства. Цей критерій об'єктивно 



 

273 

зумовлений різними змістовними рівнями структури суспільного життя, які 

поєднуються з поділом суспільної праці, генезисом та утворенням різних 

сфер і галузей суспільної діяльності. На підставі такого поділу життя 

виникають об'єктивні передумови для виділення економічної галузі 

(лінійних) об'єктних функцій управління (структури і діяльності) виконавчої 

влади [183, с. 175]. 

Економічна сфера являє собою систему однорідних правовідносин 

з питань збереження і примноження матеріальних цінностей. У межах 

економіки традиційно першим напрямом роботи виконавчої влади держави 

завжди залишається діапазон завдань із забезпечення трудової зайнятості 

населення, надання йому матеріальних (їжи, води тощо) та нематеріальних 

цінностей. Зайнятість населення означає забезпечення його відповідною 

роботою (достатніми обсягом роботи й ставкою заробітної плати) [532, 

с. 137] і заробітною платою, не нижче рівня, який дозволяє не тільки 

відтворити витрачені на роботу сили і трудові ресурси, але також забезпечує 

розвиток працівника, мотивує і стимулює підвищувати ефективність своєї 

праці. 

Збереження тенденції до поглиблення проблеми нестачі у сучасному 

світі продовольства і питної води наслідок помилковості правил 

економічного життя закритих суспільств капіталістичного устрою, вплив 

яких останнє століття визначав вектор цього негативного тренду. Згідно зі 

схваленими ООН  експертними прогнозами, глобальний попит на прісну 

воду до 2030 року перевищить пропозицію на 40% у результаті комплексу 

чинників, у т. ч. зміни клімату, діяльності людини і зростання кількості 

населення [123].  

Фундаментально однакова природа людини відмінна у її 

соціалізованих варіантах [372]. У результаті одні й ті ж правила і концепти 

застосовувані урядами ефективні в одних цивілізаціях і шкідливі для інших 

націй. Як доводить історія, відмінності можуть бути настільки глибокими, 

що вимагають навіть різних назв для одних і тих же феноменів. Наприклад, 
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слово «демократія» прекрасно сприймається в США, судячи з його офіційної 

ідеології. Більш того, воно там наповнено змістом і адекватними діями у 

більшості населення країни. Водночас на території РФ і ряду азіатських країн 

це поняття вживається осмислено і/або може успішно застосовуватися на 

практиці тільки частиною інтелігенції, невеликою частиною державного 

апарату і незначною кількістю населення. Відсталими виявляються ті 

суспільства, публічна адміністрація яких не змогла забезпечити ефективне 

застосування чужорідних понять або виробити на їх основі свої поняття, 

теорії, які будуть органічно вписуватися у свідомість місцевого населення і 

сприяти розвитку. Наприклад, нині Україна перебуває на шляху 

трансформації, адаптації, гармонізації свого законодавства відповідно до 

правових цінностей ЄС, у т. ч. й у сфері стандартів доброчесності у публічно-

правових відносинах. Під час цієї роботи важливо дотримуватися принципу 

національно-правової пам’яті, враховувати унікальні властивості нашої нації, 

які зумовлюють її існування і розвиток, зокрема за рахунок продуктивних 

практик чесного, доброго, сумлінного, поважного ставлення до праці та 

інших людей, виваженого відношення до публічного і приватного інтересів, 

їхнього співвідношення; забезпечувати правонаступництво; нарощувати те, 

що здобуте попередниками, а не втрачати його [97]. 

Цей час номінують періодом транзитивності, коли публічна влада 

докладає зусиль, щоб знайти зазначену відповідність, пристосувати 

прогресивні ідеї високорозвинених країн до своїх умов і/або імітувати таку 

діяльність через помилкові рішення (їхню критичну масу і/або впродовж 

тривалого часу), завуалювати/підмінити її приватними інтересами, перш за 

все за рахунок використання економічних ресурсів нації у власних цілях. 

Політична транзитивність виявляється в усвідомленні виконавчою владою 

нових відносин, прийнятних до них правових норм і способів їхнього 

застосування. Успіх політичної активності виражається в здатності 

виконавчої влади юридично зафіксувати зміст прогресивних правових 

відносин і способів їх розвитку у правових актах, забезпечити їхнє виконання 
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однаково всіма членами суспільства. Відповідно проміжок цього періоду 

може розтягнутися на 28 років, як, наприклад, в Україні, а може бути 

непомітним, швидкоплинним. Крім темпорального фактору звернемо увагу 

на сутнісний чинник, а саме: правова транзитивність (перебудова) 

неоднорідна. Наприклад, в Україні та інших країнах пострадянського 

простору публічна адміністрація і пересічні громадяни сприймали завдання з 

трансформації тоталітарного політичного і адміністративного економічного 

режимів як завдання з перетворення всього життя. Помилковість такого 

розуміння виявлялася і продовжує сьогодні проявлятися в тому, що зміни в 

усіх сферах суспільного життя припускали відмову від попередніх механізмів 

відносин без оцінки їх корисності в порівнянні з новими механізмами. 

Утилітарна, антропологічна і соціологічна вибірковість, що передбачає зміни 

тих норм права, які вже не відображають моделі прогресивних суспільних 

відносин на конкретний історичний період, у конкретному суспільстві і для 

конкретної нації, часто не стає домінуючою методологією соціальних 

трансформацій. Прогресивні правові трансформації, що спостерігаються в 

одному секторі економіки треба поширювати на інші сегменти народного 

господарства. При цьому, навіть якщо зміни суспільства глобальні, як було у 

випадку з пострадянськими країнами, вони повинні також характеризуватися 

поступальністю, наступністю та сталістю, про це свідчить досвід успішних 

перетворень Китайської Народної Республіки, Японії, Республіки Куби. 

Поступовість реформ виправдовується їх більш м'яким впливом на добробут 

населення, яке терпить незручності від реформ довго, але рівень 

дискомфорту переважно незначний. У разі ж радикальних правових 

перетворень вони повинні бути швидкими і результативними, щоб рівень 

зниження стандартів якості життя для населення, хоча і був суттєво 

знижений, але був нетривалим. Інші варіанти призведуть до крайніх форм 

закритості суспільства і знищення нації. Наприклад, практика реформування 

правової і державної систем в Україні виявилася вкрай радикальною, а не 

м'якою; у часі – з 1991 р. ще й досі триває надолуження втрачених 
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потенціалів економіки та ін.; а також призвела до фізичного зникнення 

української нації на 1/5, зниження кількості населення з 52,2441 млн (за 

станом на 01.01.1993 р, рік демографічної максимуму України) до 42,010063 

млн (станом на 01.07.2019) склало 10 мільйонів громадян; зниження 

економічного потенціалу з більш ніж 2% (1990 рік) до менше 0,3% світового 

ВВП (2019 р.), наприклад, фактичного знищення тваринництва; заклала такі 

негативні тенденції у сучасних об`єктивних умовах розвитку. 

В умовах відкритої до позитивних змін правової системи і доброчесної 

публічної адміністрації в економічних питаннях забезпечується збереження і 

поліпшення існуючого потенціалу: землі сільськогосподарського 

призначення та інших категорій земель, зокрема ґрунтового покриву, його 

екологічних і продуктивних функцій, які є умовою подальшого прогресу для 

кожного наступного покоління [42, с. 113-114]; водних, лісових, атмосферних 

ресурсів; насіннєвого фонду; профільних технологій, техніки відтворення і 

переробки продовольчої сировини і продуктів харчування. Саме необхідність 

видобутку і відтворення їжі, споруди іригаційних систем і поливу 

сільськогосподарських земель у стародавні часи зумовили згуртування 

людей в націю і створення держави [434, с. 98-100]. Ці правові 

закономірності безвідмовно діють й до сьогодні. Вид політичного устрою 

у суспільстві зумовлюється тільки природою його щирості досягати 

економічних цілей на правових засадах (однакової всім рівності, трудової 

участі – реалізації права на працю та ін.) задля подальшого духовного 

розвитку. Номінація чесного, доброго, правового публічного адміністрування 

може бути різною «демократія», «авторитаризм», «колективізм» (їхні 

варіації) або інше, проте зміст його повинен відображати дух права, а саме: 

чесність, зрозумілість, раціональність накопичень та розподілу публічних 

коштів (матеріальних ресурсів), що забезпечує максимально можливий 

соціальний прогрес. Технічна роль назви такого підходу (стилю, моделі 

тощо) управління виявляється тільки в ідеологічній прийнятності для 

населення. Наприклад, в сучасній Лівії (до періоду руйнування державних і 
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правових інститутів у 2011 р.) розвиток водозабезпечення [505, с. 371], 

нафтовидобутку і всі інші складні цивілізаційні проєкти були реалізовані 

політичним режимом з назвою «Соціалістична Народна Лівійська Арабська 

Джамахірія», який по суті забезпечував не менший ефект соціального 

прогресу, ніж у країнах з назвою «демократія» для політичного режиму і 

«ринкова економіка» (соціально орієнтована або ін.) для економічної 

системи. А, з огляду на жорстке (відкрите і латентне) протистояння з боку 

урядів і транснаціональних корпорацій високорозвинених країн, цей ефект 

був ще в рази вище, ніж у цих країнах. Відомо, наприклад, що громадяни 

багатьох держав з демократичною формою правління і ринковою економікою 

мігрували до Лівії для отримання більш прийнятних умов життя. Кожен 

громадянин Лівії був багатший за середнього громадянина Французької 

Республіки або Італійської Республіки. При народженні лівійця держава 

відкривала йому рахунок, і щорічно поповнювала цей рахунок доходами від 

продажу нафти. Досягнувши повноліття будь-який громадянин Лівії міг 

отримати європейську освіту, відкрити свій бізнес або безбідно жити в своїй 

країні, займаючись будь-якими видами трудової діяльності [210]; за час 

правління М. Каддафі дитяча смертність зменшилася в 9 разів, тривалість 

життя в країні збільшилася з 51,5 років до 74,5 років [405, с. 132]. За індексом 

сприйняття корупції Лівія за часів економічного благополуччя населення, 

наприклад, в останній перед війною 2010 рік займала 146 місце з 2,2 балами, 

а у 2018 р. займає 170 місце у цьому рейтингу з 1,7 балами. Корупція у цій 

країні (з її культурою, традиціями, історією, політично активними етносами 

та іншими особливостями) до війни не впливала на рівень благополуччя 

пересічного лівійського громадянина. 

Отже, базова функція економічного адміністрування в 

агропромисловому комплексі природно доповнюється управлінням 

забезпечення трудової зайнятості населення у всіх інших сферах економіки, 

а саме: торгівлі, управління державними активами, ринкової конкуренції; 

фінансів – залучення, акумулювання і розподілу фінансових ресурсів: 
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інвестицій, податків і зборів, митних платежів, фінансових інструментів, 

національної валюти та іншого; гірничорудній та мінеральної сировини 

(вугільної, нафтової, газової), атомної промисловості; рибних ресурсів та ін. 

Наприклад, сучасні завдання публічної адміністрації (уряду, 

центрального/національного банку та ін.) зводяться до забезпечення 

стабільності національної валюти, профілактики волатильності фінансових 

доходів країни, спекуляцій на ринку фінансових інструментів та інші. 

Відомо, що виконання цих завдань ускладнюється відкритістю фінансових 

ринків більшості країн з одночасною обмеженістю повноважень національної 

виконавчої влади за кордоном. Управління у сфері енергетики об’єктивно 

одне з пріоритетних у сучасному світі, будучи продовженням економічного 

блоку функцій виконавчої влади. Завданнями публічної адміністрації є 

забезпечення енергією для життєдіяльності кожного громадянина, 

підприємця і всієї соціальної структури, і примноження можливостей цього 

сектора до рівня базової галузі економіки, яка приносить високі прибутки. 

Кожна країна вибирає в енергетичній сфері найбільш ефективний спосіб 

розвитку, їхню взаємодоповнюючу систему, наприклад, країни ОПЕК 

продають нафту – свій основний енергетичний ресурс, а отримані фінанси 

використовують для розвитку інших секторів економіки, а також для 

забезпечення прогресу в духовно-культурній сфері життя нації. Належне 

виконання економічних функцій виконавчою владою направлено на 

забезпечення матеріальної основи сталого розвитку суспільства. Його 

цифрове обчислення виконавча влада отримує в результаті виконання 

функції статистичних досліджень. Збору, вимірів й аналізу достовірних 

статистичних даних для отримання актуальних знань про кількісні (якісні) 

зміни в економіці. 

Антропологічний зріз саме об'єктних соціально-просторових функцій 

публічної адміністрації дозволяє встановити відповідність її виконавчо-

розпорядчої роботи (управління), правотворчості, контролю за дотриманням 

законодавства і охорони права правовим принципам соціального прогресу, в 
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т. ч. пристосування їх впливу на суспільне життя крізь економічні об'єкти і 

предмети інтересів громадян [183, с. 175]. 

На сучасному етапі цивілізаційного розвитку потреби людей все 

більше диверсифікуються, а публічна адміністрація стає більш вигадливою 

у своїй діяльності, намагаючись сприяти максимальному задоволенню цих 

потреб, елімінувати нездорові амбіції громадян та забезпечити соціальний 

прогрес. Розбіжності націй та сформованих ними публічних адміністрацій у 

цих взаємозв’язках вичерпуються тільки глибиною проблем, що неминуче 

супроводжують їхній розвиток, у т. ч. зумовлених зовнішньою 

кон’юнктурою, та здатністю успішно вирішувати ці проблеми. Пріоритети, 

зміщення акцентів у роботі уряду та інших органів виконавчої влади 

держави, специфічні та політично модифіковані для будь-якої нації 

[183, с. 173], доповнюють систему основних функцій цієї гілки публічної 

влади, усталеність яких історично зумовлена стандартними природними 

потребами суспільства – природного відтворення та переходу на більш 

високі щаблі цивілізаційного розвитку. Сфера гуманітарної політики одна з 

ключових соціальних просторів відповідальності публічної адміністрації, де 

доброчесність відіграє роль як запоруки успіху в них, так й добровільного  

порогу правозастосування та інших форм правореалізації. 

Гуманітарна сфера діяльності являє собою суспільне буття як таке, що 

охарактеризоване (оцінене, осмислене, організоване) крізь призму 

пріоритетів людини і людських цінностей; це особливий «зріз» суспільної 

цілісності – перетину й забезпечення людських інтересів [85, с. 487], 

соціального і духовного життя особи й людських спільнот. Складовими 

елементами гуманітарної сфери, які відображають стан духовного життя 

людини й суспільства, є, перш за все, фундаментальні галузі – освіта, наука, 

культура та їхні підгалузі: виховання, інформаційне середовище, 

фізкультура, спорт, дозвілля, туризм, релігія, етнічні відносини [346, с. 207]. 

Систематизований розвиток мислення, професійних, світоглядних і 

громадських якостей людини, його етичних, правових та інших цінностей 
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відбувається завдяки роботі публічної адміністрації за напрямом освіти 

населення країни – організації системи необхідних матеріальних засобів і 

персоналу; формування соціального характеру [78, с. 40]. Повноцінні правове 

поле і доброчесність в освіті одні з найбільш актуальних завдань 

функціонування і прогресу цієї галузі як в трансформаційний період 

[11, с. 91], так й впродовж перманентних змін сталих політико-правових 

систем. 

Публічне управління освітою передбачає створення і постійне 

вдосконалення мережі інститутів для передачі науково достовірних знань 

(умінь, навичок та іншого досвіду) від вчителя до учнів у всіх сферах знань, а 

саме: математичних, фізичних, хімічних, біологічних, юридичних, 

військових, фізичної культури і інших наук. Утвердження верховенства 

права і доброчесності управління у цій сфері визначається за параметрами 

ієрархічності – отримання людиною компетентності нижчого рівня є умовою 

для отримання компетентності вищого рівня; послідовності – рівні освіти 

людина проходить один за іншим, без можливості отримати наступний 

рівень до закінчення попереднього; наступності – освітні стандарти всіх 

рівнів узгоджені між собою, відповідність людини кожному попередньому 

стандарту гарантує його можливість опанувати кожний наступний стандарт; 

безперервності розвитку людини з моменту її народження і до часу 

досягнення пенсійного віку; якостей учня – завзятості, творчості, 

доброчесності та поваги до себе, наполегливості та моральної мужності, 

а також уміннями вирішувати проблеми та критично мислити, нестандартно 

та з усіх можливих кутів дивитися на речі, працювати самостійно та 

у команді, добре використовувати ресурси навколишнього світу [485, с. 1, 3]. 

Організаційним доповненням цих характеристик є обов’язок публічної влади 

створити умови для забезпечення права на освіту – максимального розвитку 

людей на всіх етапах життя в дитячих садках (яслах), школах, коледжах, 

університетах, на робочому місці, а особливо – належного виконання 

батьками своїх соціальних обов'язків. 
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Охарактеризований напрям відтворення гуманітарних знань живиться 

за рахунок наукової діяльності, де на професійній й академічно доброчесній 

основі створюють нові знання. Розвиток гарантує гнучке, позбавлене 

крутійства, формалізму, зарегульованості, бюрократизму публічне 

адміністрування з домінуючим методом стимулювання інтелектуальної, 

творчої, духовної роботи – здійснення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень. При цьому верховенство права і доброчесність прояви 

виключно духовності. Якщо наука та освіта мають переважно прагматичний 

характер та вичерпуються ресурсами ментального тіла людини, то духовно-

культурний розвиток передбачає більш альтруїстичний сенс і сягає найвищих 

ступенів просвітлення особистості знанням нематеріального, часто 

сакрального змісту й важко вловимих високоенергетичних сутностей 

Божественного духу світла, добра, права і справедливості. Словом 

«духовність» маркуємо найтоншу матерію людської душі, її почуттів і 

емоцій, які передаються генетично, культивуються у соціумі виключно 

чуйними до навколишнього середовища людьми з цілісно і повноцінно 

розвинутим ментальним тілом. Адміністрування цього напряму соціального 

життя виходить за межі виконання завдань з відтворення однакового набору 

знань у всіх громадян і їхнього примноження за допомогою наукових 

досліджень. Відповідальність розширюються за рахунок необхідності 

сприяти функціонуванню такої системи публічних і приватних організацій, 

які дозволяють талановитих людей з непересічними здібностями відчуттів 

найкращих фарб, звуків, слів та інших проявів навколишнього світу 

використовувати, відповідно до їхньої волі, на користь соціального прогресу. 

Духовна культура зумовлює доцільність та корисність усіх інших досягнень 

суспільства, вона є єдиною основою для формування homo juridicus та їхньої 

самоідентифікації з онтології фундаментальних питань, виживання в умовах 

кризи і прогресу кожної нації. Одним з важливих напрямів у межах функції 

духовно-культурного розвитку є збереження пам'яток та інших артефактів 

культури, забезпечення перманентного прогресу національної мови. В 
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умовах верховенства права та незначної корупції публічна адміністрація діє 

виважено, обґрунтовано і неспростовно, у т. ч. накопичуючи критичну масу 

аргументації своїх рішень/діянь за допомогою технологій мережевого 

інтерактивного анкетування в системі Інтернет чи інших форм краудсорсингу 

відносно культурної спадщини, її національної цінності, збереження, 

нарощування, збагачення і/або оновлення. 

Діяльність публічної адміністрації в сферах освіти, науки і духовної 

культури відображає систему концептуально оформлених уявлень, ідей і 

поглядів на суспільне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої 

людей. Антроповимірна успішність роботи організацій та їхніх працівників у 

цих сферах зумовлюють доброчесну основу для реалізації ідеологічної 

функції виконавчою гілкою державної влади, її здатність забезпечувати 

комплексне відображення знань, досвіду, цінностей, які транслюються в 

суспільстві, передаються з покоління в покоління, визначають етнічну 

спільнота як націю, життєву унікальність (ідентичність) нації і обумовлюють 

її прогрес, у т. ч. за умови забезпечення загальнолюдських цінностей. Вираз 

основ ідеології нації та її держави відображається як зрозумілі ідеологеми 

(складники правової ідеології, що емоційно-чуттєво легко сприймаються та 

виступають першоосновою для осмислення позначуваних ними понять і 

явищ, як правило, виключно складного гносеологічного, онтологічного та 

аксіологічного змісту) у преамбулі, загальних положеннях конституції 

держави, а також в акцентах і специфіці визначення прав і свобод громадян 

та суспільства, їхніх гарантій, розподілу повноважень між гілками публічної 

влади. Наприклад, у більшості держав романо-германської правової сім’ї 

уряд і його члени є суб’єктами публічно-юридичної відповідальності на 

загальних підставах, оскільки імунітетом вони не наділені [373, с. 177] 

і мають мінімальні можливості уникнути відповідальності корупційним 

шляхом. Це стає об’єктивною підставою для ідеології доброчесності – 

поширення, рекламування, утвердження власним прикладом публічною 

адміністрацією підпорядкування приватних інтересів публічним інтересам, 
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ефективного витрачання публічних фінансів, чесного і сумлінного ставлення 

до належного виконання своїх трудових обов’язків та реалізації прав, якими 

чиновник наділений в силу перебування на посаді. 

Публічне адміністрування на вищеописаних рівнях соціалізації людини 

являє собою трансформації конкретних правових норм з відображенням 

ідеологічного повороту антропологічного зміщення від першочергового 

захисту державних інтересів до висування на перше місце завдань охорони 

визнаних цивілізованим суспільством прав і свобод людини і громадянина, 

зокрема, першочергових з них – права на життя та здоров’я. Напрямом 

гуманітарної функції є охорона здоров’я – це одна з найважливіших сфер 

роботи сучасних держав, особливо в умовах високої техногенної напруги на 

людину. Зона відповідальності публічної адміністрації включає розробку та 

впровадження відповідних адміністративних норм для реалізації 

національних цілей політики в галузі охорони здоров’я та медичних послуг. 

Це основний правотворчий суб’єкт, що ухвалює нормативно-правові акти з 

питань реалізації заявлених законодавцем стандартів у галузі охорони 

здоров'я [513, с. 25]. Серед основних напрямів роботи у цій сфері 

виокремлюємо зменшення впливу несприятливих чинників на здоров'я 

людей; надання медичної допомоги всіх рівнів складності; регулювання 

фармацевтичного ринку та забезпечення лікарськими препаратами [455]. 

Зміст першого напряму роботи вичерпується дуже широким діапазоном 

профілактичних заходів, які перетинаються з екологічними та іншими 

подібними функціями. Серед важливих медичних засобів профілактики 

захворювань важливе місце займають щеплення. Виконання санітарних, 

протиепідемічних та гігієнічних завдань означає контроль публічної 

адміністрації над умовами проживання, навчання, роботи та іншої соціальної 

активності людей. У межах цього напряму роботи виконавча влада також 

контролює безпечність води, сировини, продуктів харчування і всіх інших 

товарів для здоров’я людей. Наприклад, контроль держави над 

недопущенням погіршення здоров’я громадян внаслідок порушення 



 

284 

гранично допустимих норм вмісту Ra в гранітах, які використовують для 

будівництва житлових будинків.  

Напрям роботи публічної адміністрації в сфері охорони здоров’я 

доповнюється необхідністю виконання широкого спектру завдань зі 

створення високотехнологічної системи для надання медичних допомоги і 

послуг, що передбачає поширення її дії на усіх людей, впродовж усього 

їхнього життя та перманентно зростаючий діапазон та різноманітність її 

змісту. Організація цього виду діяльності належної ефективності 

супроводжується високими витратами фінансових ресурсів. У зв'язку з цим 

сфера медицини безпосередньо залежить від стану економіки країни, 

розвитку фінансових інститутів (зокрема, страхових компаній) і грошей, які 

виділяються для неї. При цьому країни з ринковою економікою саме в сфері 

охорони здоров'я виявляють все більшу схожість з соціалістичними країнами. 

Наприклад, як резонно зазначив Р. Кастро: «медицина на Кубі краще ніж в 

США, а жінки отримують більш справедливу заробітну плату» (21.03.2016 на 

зустрічі з Б. Обамою) [249]. З іншого боку високорозвинена медицина сама 

стає джерелом прибутків для нації, наприклад, за рахунок продажу 

надлишків високоякісних медичних послуг як це відбувається у Республіці 

Куба, США, ФРН, Державі Ізраїль. Ще більшим джерелом прибутку є 

фармацевтичний сектор. Управління виробничо-технологічними процесами 

виготовлення лікарських засобів і субстанцій супроводжує як профілактику 

захворювань, так і їх лікування. Трансформація юридичних основ управління 

цим ринком наштовхується на об'єктивні і суб'єктивні проблеми, а саме: 

високу вартість наукових розробок лікарських препаратів, прагнення 

фармацевтичних компаній максимізувати свої прибутки, транснаціональні 

масштаби роботи, монополізацію ринку за цілою низкою ліків, відсталістю 

патентного права в частині забезпечення інтересів прав людини як частини 

соціуму. Наприклад, монополізм Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Eli Lilly на 

ринку інсуліну [469, с. 73; 509]; патентування, отримання національними 

фармацевтичними компаніями від урядів Таїланду, Бразилії в 2007 році 
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ліцензій для виробництва лікарських препаратів, які необхідні для перешкоди 

виникнення епідемії HIV. Юридично такі дії викликали супротив як самих 

фармацевтичних компаній, патентовласників на такі лікарські препарати, так 

і держав місця їхньої фіскальної реєстрації. Хоча право публічної 

адміністрації цих країн розширювати антропологічну сферу дію патентного 

права було природнім, обумовленим об’єктивними обставинами необхідності 

захистити права власних громадян, які масово страждали. При цьому діяння 

фармацевтичних компаній, патентовласників не просто обумовлювалися 

бажанням отримати прибуток, а були засновані на виключній зажерливості, 

прагненні до надприбутків ціною сотень тисяч людських життів. 

Асоціальність їхнього патентного права підтвердилася безрезультатністю 

багаторічних переговорів урядів і глав держав зазначених країн з 

фармацевтичними компаніями (Abbott Laboratories) про призначення 

економічно прийнятної ціни на Lopinavir / Ritonavir (Kaletra). Необхідність 

вжиття термінових заходів для рятування власних громадян була обумовлена 

поглибленням реальної загрози виникнення епідемії HIV, наприклад, в 

Бразилії з середини дев'яностих років ХХ століття. Водночас, принципи та 

інші норми міжнародного права зобов'язують державну владу забезпечити 

епідеміологічне благополуччя в країні, в тому числі дозволяють їй вживати 

заходів всупереч інтересам і правилам приватних осіб [480, с. 61-76; 429], 

проте відповідно до власної совісті, ідеалів добра і справедливості, а також 

правових норм Статуту та інших документів ООН як уособлення ідеї 

верховенства права відносно людини, суспільства та у міжнаціональних 

відносинах. Зокрема, відповідно до ст. 4 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права, схваленого ООН 16.12.1966, держава може 

встановлювати тільки такі обмеження прав, які визначаються законом, і лише 

остільки, оскільки це є сумісним з природою зазначених прав, і виключно з 

метою сприяти загальному добробуту в демократичному суспільстві. 

Відносно наведеного прикладу ця норма стає однією з юридичних підстав не 

для охорони фармацевтичних патентів будь-якою ціною, а саме для 
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ефективної охорони, її соціальної орієнтації, яка дозволяє особам-

патентовласникам мати зиск з об'єктів промислової власності, але доступ 

громадськості до них ускладнений не більше, ніж це об’єктивно необхідно 

[100, с. 147]. 

Охарактеризовані напрями поєднуються в межах похідної від 

економічного блоку функцій виконавчої влади держави діяльності 

із соціальних забезпечення і захисту громадян. Розгортання цього напряму 

гуманітарної політики передбачає надання достатніх матеріальних засобів з 

публічних бюджетів та інших фондів в умовах соціальних ризиків та інших 

вразливих умов буття, а саме під час: вагітності та пологів, дитинства і 

похилого віку, інвалідності, хвороби та ін. Також зміст завдань, які 

вирішуються належним виконанням функцій соціальних забезпечення і 

захисту громадян, передбачає розподіл публічних фінансів на потреби 

громадян у середній загальній, професійно-технічній та вищій освіті; житлі і 

субсидіях для оплати житлово-комунальних послуг, спорті, культурних 

заходах, пенсійному забезпеченні, грошових допомогах всіх видів, 

соціальному обслуговуванні, медичній допомозі та лікуванні, різного роду 

пільгах в умовах соціально вразливих обставин. Публічна адміністрація у цій 

сфері відповідальна за низку програм, розроблених для задоволення потреб 

людей. Як правило, через місцеві підрозділи соціальних служб, у т. ч. органів 

місцевого самоврядування, відбувається розподіл коштів на користь осіб 

похилого віку, включаючи виплату соціального забезпечення (наприклад, 

пенсій, виплат у зв’язку із втратою годувальника, працездатності тощо), 

додатковий дохід для забезпечення соціальних стандартів (мінімального 

щомісячного доходу нужденним особам), програми для людей похилого віку 

(підтримання здоров'я, доставки додому речей і надання послуг, догляд за 

дорослими, транспортні послуги; послуги омбудсмана в установах тривалої 

допомоги) тощо [513, с. 25]. Корупційний ризик обумовлений тут 

наступними взаємозв’язками: 1) обсяг коштів та специфіка адресатів 

соціальної допомоги (вразливість громадян внаслідок об’єктивних обставин 
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життя) підвищують рівень вимог до доброчесності, порядності чиновників, 

які беруть участь у реалізації соціальної політики в державі; 2) у разі 

відсутності належної правової культури у таких посадових осіб та 

неправомірного використання публічних фінансів, адресати допомоги від 

держави нездатні або мають суттєво послаблені юридичні можливості як 

організаційно (знайти юриста/адвоката), так і фінансово (сплатити за 

юридичні послуги) захистити себе для отримання належних виплат/допомоги 

своєчасно і/або у повному обсязі. Як бачимо, ця функція виключно чутлива 

до доброчесності публічної адміністрації. Наприклад, за ч. 3 і 4 ст. 131-2 

Конституції України (після змін від 02.06.2016 р.), виключно адвокат 

здійснює представництво іншої особи в суді, а законом можуть бути 

визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах 

щодо захисту соціальних прав, у малозначних спорах, а також стосовно 

представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена. Формально було виражено 

індиферентність адвокатів до справ, щодо яких законом можуть бути 

визначені винятки, звісно не через фінансову прибутковість такого роду 

справ. Фактично категорія із захисту соціальних прав, поряд з 

представництвом інтересів особи у кримінальних справах, не стала 

ключовою для адвокатів, чим виявляється асоціальність спрямованості їхньої 

роботи. Відсутня доброчесності й верховенства права (зокрема, 

суб’єктивного соціально вразливого суб’єкта) у такому підході адвокатів й 

авторів відповідної норми закону. Підміна цих цінностей відбулася не інакше 

як за рахунок прагнення до отримання і накопичення коштів від надання 

допомоги по прибутковим справам, де клієнти не соціально вразливі 

громадяни (пенсіонери, матері, які самі залишились виховувати дитину/дітей 

та ін.), і в умовах монополії та відсутності конкуренції з боку інших юристів-

практиків, корпоративних юристів, юристів органів публічної влади, вчених, 

викладачів юридичних клінік ЗВО, юристів-аудиторів, аудиторів, паралегалів 

(paralegal) та інших правників не менш, а часто й більш, кваліфікованих за 
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них. При цьому загальносоціально несуттєвою у силу поодинокості, хоча й 

однозначно позитивною і соціально схвальною стає робота деяких адвокатів 

pro bono із захисту соціальних прав громадян. 

Перелік видів соціальної допомоги відрізняється в кожній країні, 

залежно від ступенів економічного розвитку та фактично наявних ресурсів, 

які публічна влада спромоглася акумулювати за наслідками господарської 

діяльності підприємців та найманих працівників. Наприклад, в разі надлишку 

трудових ресурсів в конкретному сегменті економіки, підприємці будуть 

знижувати рівень соціального захисту таких працівників, тому що для них 

перестає бути актуальним якісне відтворення робочої сили, яку вони 

використовують, і навпаки, дефіцит кадрів стимулює підприємців 

підвищувати соціальні стандарти для потрібних їм співробітників. Роль 

публічної адміністрації у цих взаємозв’язках ринку праці полягає в 

прогнозуванні, регулювання і розподілі соціальної допомоги для тих 

працівників, які виявилися економічно найбільш уразливими в конкретний 

історичний період часу. Успішне здійснення соціальної політики в державі 

означає соціальну спрямованість економіки, тобто її антроповимірність, 

задоволення базових людських потреб відтворення і розвитку, відповідно до 

величезної кількості правових норм з питань соціального забезпечення. Ці 

норми дуже мінливі, тому що засновані на економічних досягненнях та 

інших соціальних трансформаціях суспільства. У підсумку специфіка сфери 

соціального забезпечення і норм, які врегульовують її суспільні відносини, за 

влучною думкою О. В. Прудивуса, характеризується на рівнях як 

правотворення, так і правозастосування тим, що об’єктивно наявна критично 

мала кількість юристів, в тому числі чиновників публічної адміністрації і 

суддів, які здатні професійно застосовувати право соціального забезпечення 

і/або своєчасно трансформувати його, адекватно змінам у суспільстві. 

Замикаючим напрямом роботи в системі гуманітарних функцій 

публічної виконавчої влади стає управління соціальною інфраструктурою. 

Розвиток соціальної інфраструктури включає щонайменш заклади освіти, 
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здоров'я та безпечної питної води. Ці три важливі показники соціального 

розвитку мають важливе значення для досягнення якості життя людей у 

суспільстві. Доступ до навчальних закладів, особливо до базової або 

початкової освіти та професійно-технічної освіти, покращив би людський 

капітал, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності у всіх 

галузях економіки. Освіта також приносить користь кожній особі в 

суспільстві, покращує професійну гнучкість та соціальну мобільність, сприяє 

добровільній відповідальності за діяльність у сфері добробуту та створює 

здорове середовище для нації [491, с. 141]. Тому створення комплексу 

об'єктів (підприємств, установ, організацій та споруд) необхідно для 

функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення, 

формування фізично і культурно розвиненого, соціально активного індивіда. 

Громадянам забезпечується належні побутові умови для життя, а саме: 

комфортне житло, всі види комунальних послуг (вода, каналізація, 

електрика, тепло, чисте повітря), побутове та соціальне обслуговування (в 

тому числі відділення банківських послуг), дороги (тротуари, алеї), об'єкти 

торгівлі та харчування, пасажирський транспорт, зв'язок (поштовий, 

телефонний, мобільний, Інтернет) та інше. Побутова інфраструктура для 

населення обов'язково доповнюється об'єктами духовно-культурної 

соціалізації, а саме: всіма ланками інститутів освіти і культури (в тому числі 

музеями, бібліотеками, школами мистецтв, музичними та спортивними 

школами), рекреаційними (парками, фонтанами, оранжереями і ін.) і 

культовими об'єктами, установами охорони здоров'я, соціального 

забезпечення та ін. Викликами для доброчесності у питаннях створення, 

підтримання у належному стані та розвитку соціальної інфраструктури 

стають відносини з визначення найкращого підрядника, який фактично 

виконає ці дії відносно об’єктів інфраструктури, та оптимальної оплати його 

роботи за рахунок коштів публічних бюджетів чи фондів. Крім цього, часто 

предметом корупційних схем публічної адміністрації та підприємців у цій 

сфері стають питання надання земельних ділянок, будівель чи інших 
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об’єктів, які виконують культурну, інфраструктурну і/або іншу соціальну 

роль, для використання з підприємницькою метою. 

Дивергентні напрями роботи публічної виконавчої влади в кожній 

країні обумовлені унікальними історичними умовами розвитку її нації. 

Традиційно держава докладає зусиль з вирішення питань інтеграції, 

реінтеграції, комунікації з діаспорою, регіонального розвитку і тому подібні. 

Інтеграційні процеси постійно актуальні для тих соціальних спільнот, які 

прагнуть об'єднати свою правову, політичну, економічну, військову 

(наприклад, в рамках НАТО) і/або іншу сферу життя з відповідною системою 

суспільних відносин інших націй, часто більш високорозвинених цивілізацій. 

У цих взаємозв'язках проявляється історико-правова закономірність (стійка, 

загальна, об'єктивна, обов’язкова й необхідна) поглинання більш сильною 

(високоорганізованою, відповідальною) нацією менш сильної нації. Далі для 

інтегрованого союзу націй актуальним стає питання взаємного збагачення і 

правової елімінації деструктивних елементів. Наприклад, інтеграція України 

в ЄС. Окремі держави стикаються з проблемами тимчасового від'єднання 

частини територій, тоді уряд змушений працювати над питаннями їх 

реінтеграції і повернення в рамки єдиної нації. Наприклад, Грузія докладає 

зусиль для повернення Абхазії і Південної Осетії, Україна Криму, Молдова 

Придністров'я. Багато країн мають величезну кількість представників свого 

етносу, які з військових, політичних, економічних чи інших причин 

мігрували і наразі постійно проживають за кордоном. Підтримка відносин зі 

своєю діаспорою стала важливим завданням урядів таких країн, тому що це 

сприяє культурному збагаченню, зміцненню етнічних і національних позицій 

як в середині країни, так і в міжнародних відносинах. Наприклад, такі 

напрями роботи існують або їх доцільно здійснювати в Україні, Ірландії, 

Вірменії, Ізраїлі. Як бачимо відносини об’єднання країн у союзи та міграції 

населення поширені напрями роботи серед урядів сучасних держав. Крім 

цього, вони ще й юридико-антропологічно суттєві, адже, по-перше, сам факт 

інтеграції до союзів з іншими державами означає, що рух політико-правової 
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та іншої соціальної матерії до відповідних бажаних стандартів 

цивілізаційного розвитку глобальний і він матиме наслідки кардинальних 

трансформацій у суспільстві; по-друге, міграція людини означає масштабне 

перетворення її побуту – житла, умов проживання, соціального оточення, 

мовної, економічної, релігійної, правової та іншої системи, належної 

інфраструктури для відтворення і розвитку. Така висока важливість цих сфер 

адміністрування публічною владою найсприятливіша основа для 

неправомірних вигод з боку людей, які прагнуть у тривких, вразливих умовах 

трансформацій особистого і/або сімейного життя реалізувати свої природні 

та цивілізаційно детерміновані права [381]. 

Конгруентність (від лат. congruens, -ntis – співрозмірний, відповідний, 

співпадаючий) у праві як термін вживають для позначення феноменів 

рівності, адекватності один одному чого-небудь, як правило, змісту формі; 

а також узгодженість елементів системи між собою, як комплексу таких 

вибірково включених компонентів, у яких взаємодія і взаємовідношення 

набирають характеру взаємосприяння компонентів для одержання 

фіксованого корисного результату [464]. У конгруентному стані правове 

буття людини вільне й аутентичне її природі, воно позбавлене необхідності 

корегувати форму вираження відповідно до не правових і прогресивних, 

проте пересічних, соціально поширених, масових, популярних, усталених, 

часто маргінальних, конформістських і/або нескладних форм буття і уявлень 

про належне, прийнятне, модне. Пасіонарно конструктивна, продуктивна 

і природна поведінка людини, що прямо відображає її внутрішній світ 

(емоції, почуття, думки, духовні переживання), юридично конгруентна й 

антропна. Ця якість дозволяє вільно і максимально використовувати 

природні можливості людини, етносу, нації для розвитку інших індивідів, 

їхніх спільнот та суспільства, зокрема й у сферах інтеграції нації до 

цивілізаційно привабливих для неї структур й міграційної політики публічної 

виконавчої влади. Ця влада повинна не просто уникати домінування 

приватних інтересів над публічними під час здійснення повноважень, 
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визначених у правових законах, але й використовувати якості своїх націй, 

конгруентність яких визначається там, де вони сприяють соціальному 

прогресу, є унікальними перевагами, порівняно з іншими націями, у т. ч. в 

межах спільних інтеграційних союзів. 

Федеративні (особливо асиметричні федерації) й великі унітарні 

держави (особливо складні унітарні утворення) і/або країни, чиє історичне 

минуле зумовлює відцентрові тенденції, стикаються з проблемами 

диспропорції в економічному чи іншому культурному розвитку регіонів, що 

викликає ряд негативних наслідків, як для самої країни , так і для населення 

слаборозвинених регіонів. Серед іншого таке населення стає індиферентним 

до проблем всієї країн і/або може прагнути інтегруватися в економічно 

сильніші, життєздатні структури, ніж їх материнська країна. Чинниками 

таких проблем стають хабарництво та інші види корупції, а саме: коли 

публічна влада і підприємці крадуть гроші публічних фондів (бюджетів) і/або 

використовують їх на свої особисті потреби, й не інвестують їх в достатній 

кількості в розвиток нації. Правова система повинна передбачати 

перманентну неминучість таких інвестицій в розвиток всієї нації, в першу 

чергу у вигляді детальних інструкцій для публічної адміністрації у сфері 

бюджетного права і тендерних публічних закупівель. У межах цієї мети 

виділяється завдання підтримки балансу економічного і духовного розвитку 

всіх регіонів і їх найтіснішому інтеграції у всіх сферах життєдіяльності. Такі 

напрями роботи довгий час існують, наприклад, в Іспанії, Великобританії, 

РФ, а нещодавно з'явилися в Україні, хоча диспропорційний розвиток 

регіонів у нашій країні швидше правило, аніж виключення. Наприклад, за 

період незалежності публічна влада змогла в рази зменшити промисловий 

потенціал й уможливила багаторазове зношення інфраструктури міста 

Запоріжжя, а саме: дозволила зруйнувати місто- й бюджетоутворюючі 

заводи, суттєве погіршення стану Дніпрогесу та абсолютне зношення мостів 

через р. Дніпро (1952 р.). 
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Недоброчесне й далеке від рівноправного відношення публічної 

адміністрації та інших гілок публічної влади до громадян змушує їх 

мігрувати у місця, де вони мають можливість реалізувати свої основні 

природні права належним чином або хоча б більшою мірою. Для України ця 

тенденція залишається стійкою переважно з економічних причин та 

системного зневажливого ставлення до критично важливих потреб громадян 

з боку публічної влади. Спровоковані війнами і тероризмом проблеми 

особистої безпеки та економічні кризи у Сирії, Лівії, Тунісі, Афганістані, 

Іраці та інших країнах стали причинами масових міграцій громадян цих країн 

до благополучних країн ЄС. Особливо з початку 2015 р. суттєво зросла 

кількість мігруючих людей з країн охоплених війною. З тих пір рішення 

комплексної проблеми мігрантів стало дуже важливим і складним напрямом 

роботи для урядів і муніципальних властей Німеччини, Франції, Швейцарії, 

Швеції, Норвегії та інших демократичних держав Європи (додаток Є). 

Водночас неготовність інфраструктури для повноцінної адаптації, необхідної 

соціалізації біженців привела до загострення внутрішніх проблем у країнах, 

прибуття біженців. Наприклад, поліція м. Кельн та інших міст Німеччини 

виявилася неспроможною запобігти нападам мігрантів на більш ніж 

100 жінок у Новорічну ніч (31.12.2015-01.01.2016). Робота з мігрантами 

вимагає також отримання достатніх грошей для оплати їхніх реєстрації, 

харчування, житла, комунальних послуг, медицини, підтримання 

правопорядку та інших потреб, а також транспортних витрат як на безпечну 

міграцію зі своєї країни, так і на повернення додому. Численні факти загибелі 

біженців під час міграції, порушення їхніх інших прав, а також прав 

місцевого населення в місцях, де недобросовісні мігранти руйнують 

правопорядок або відмовляються працювати в рамках європейської правової 

системи, означають відсталість цієї системи і міжнародного публічного 

права. Повинні діяти чіткі міжнародні та національні юридичні норми, які 

визначають правила: 1) перевезення біженців з територій, де йде війна або 

відбуваються інші події, які зазіхають на основоположні права людини; 2) 
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трудової і правової соціалізації біженців на час перебування в чужій країні. 

Ці норми та їхнє успішне застосування органами виконавчої влади є 

індикатором відкритості товариств цивілізованих країн в сфері міграції та 

біженців. Відкрите суспільство та заможні країни, які втрутилися у внутрішні 

справи країн, що стало причиною міграції з них населення, не можуть 

допускати трагедій, подібних до жахливої загибелі А. Курді, його брата і 

матері 02.09.2015 при спробі сім'ї перетнути Середземне море (див. Рис. 1.2), 

інакше нічого не варта їхня правова система та публічна влада, і тим більш, 

їх не можна вважати високорозвиненими, адже, з-поміж іншого, громадяни 

заможних країн, отримуючи матеріальні вигоди за рахунок таких трагедій, 

втрачають людську природу і, відповідно, все що нею обумовлено. Хоча 

загальнолюдські цінності у по-справжньому демократичному суспільстві 

складають сенс життя, зарегульованого правом тільки у загальних рисах, 

підсиленого нормами моралі, релігії та іншими соціальними нормами [95, 

с. 176]. 

Біженці стають не лише внутрішньою проблемою держави, на 

території якої відбувається конфлікт, а прямо впливають на регіональну та 

глобальну безпеку [206, с. 67, 204]. Міжнародний Комітет Червоного Хреста, 

після консультацій з різними урядами та організаціями, визначив захист 

(у розумінні концепції захисту цивільних) як «…всі заходи, спрямовані на 

встановлення повної поваги до прав людини відповідно до букви і духу 

відповідних галузей права, а саме: прав людини, міжнародного гуманітарного 

права і права біженців» [527, c. 21-22]. Одним з основних прав людини є 

право на повернення до вітчизняної держави і проживання там [201, c. 18]. 

Повернення біженців та внутрішньо переміщених осіб являє собою 

постконфліктний імператив [478, c. 515] у міжнародному праві. Формально 

воно не закріплено у міжнародно-правових актах, а слідує з норм 

міжнародного права, а саме: Конвенції про статус біженців 1951 р.; м’якого 

міжнародного права (англ. soft law) – Принципів реституції житла та 
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власності для біженців та внутрішньо переміщених осіб [300] та Керівних 

принципів щодо переміщення осіб всередині держави [104]. 

Ресурсом для збалансування інтеграційних інтенцій та відношення до 

загальнолюдських цінностей нації з її юридичним буттям, зокрема в особі 

діяльності уповноваженої нею публічної адміністрації, стає примус до 

виконання вимог права і моральних чеснот, у т. ч. протидії соціально 

руйнівному феномену корупції, неправомірної вигоди тощо. Блок силових 

функцій в руках виконавчої влади держави як система напрямів роботи зі 

збереження правопорядку соціального прогресу за допомогою переважного 

застосування методів профілактики правопорушень та примусу, 

є макроресурсом, що покликаний зберегти матеріальне багатство кожного 

суспільства як від зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів, у т. ч. 

корупціонерів, які латентно, через підкуп руйнують суспільний лад, 

спотворюють його правову систему, спрощуючи до рівня юридичного 

позитивізму та деформацій правової культури. Саме відсутність належної 

військової сили свого часу призвело до захоплення матеріальних благ у 

індіанців обох американських континентів і всіх колоніальних держав. Більш 

того, таке захоплення супроводжувався фізичним знищенням націй, етносів. 

Н. Макіавеллі називає матеріальні цінності однієї з двох принципових 

цінностей для кожної людини, захист яких є для неї абсолютним 

пріоритетом. Сучасні держави продовжують боротьбу за матеріальні ресурси 

(блага). У різні епохи така боротьба відрізняється лише своїми методами. У 

нинішніх умовах вони вишукано латентні, ЗМІ їх номінують гібридними. 

Приводом і підставою для відкритої військової агресії сильної держави проти 

відносно слабкого супротивника стає брехня і її формально-юридичне 

оформлення, в т. ч. на рівні міжнародних організацій; і / або зрада 

національних інтересів громадянами (держави-жертви) в обмін на хабарі – 

матеріальні та інші вигоди з боку держави-агресора, які не перших етапах 

корупційних схем пропонуються спеціальними, як правило, 

розвідувальними, службами цієї держави. Наприклад, підкуп осіб публічних 
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органів влади застосовувався для військового вторгнення США в Ірак (про 

розробку зброї масового ураження, якої не виявили), США і економічно 

сильних країн ЄС до Лівії (про порушення прав людини, хоча вони самі їх, за 

потреби порушують у різних країнах світу), РФ проти України [13], 

розвідувальних служб окремих економічно сильних країн проти Сирії і т. ін. 

Збройні сили є центральним елементом системи органів публічної 

виконавчої влади, які мають на меті захист національного багатства. З іншого 

боку в економічно сильних державах вони також безпосередньо 

використовуються для присвоєння національного багатства економічно і 

військово слабких країн. Наприклад, Північна Корея економічно дуже слабка 

держава, але має відносно сильний військовий потенціал. У зв'язку з цим 

економічно і військово сильніші держави не бажають воювати з цією 

державою, тому що зазнають великих військових втрат. До того ж ця країна, 

на відміну від Лівії та Іраку не володіє запасами нафти чи інших цінних 

природних ресурсів, які могли б стати підставою для агресії проти неї. 

Практика доводить, що мандат довіри, який безпосередньо від населення 

отримали парламент і президент країни, вихолощується на рівні міністерства 

оборони та інших силових відомств виконавчої влади в країні. Дії силових 

структур не тільки не мають прямої підтримки від суспільства, але можуть й 

категорично не сприйматися населенням. Проте громадяни не мають дієвих 

способів впливати на рішення про війну і мир і тому подібних випадків 

застосування збройних сил, внутрішніх військ та іншого. Силові ресурси за 

фактом використовуються за рішенням вузького кола осіб. За цим 

показником у нашому світі немає жодного відкритого і некорумпованого 

суспільства. Разом з тим хабарництво та інші форми корупції мають свою 

давню історію і, як свідчить досвід, жодній із держав досі не вдалося її 

побороти. Хоча окремим державам за допомогою силових антикорупційних 

методів на певний період вдавалося суттєво зменшити масштаби корупції, 

але з часом з’являлися нові схеми, методи та форми її прояву. Більше того, 

формування цілих корупційних мереж відбувається в самій системі 
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державної влади, а це фактично виводить корупцію на вищий рівень 

організації, побудови досконаліших внутрішніх зв’язків і пристосування до 

зовнішніх факторів, що можуть втрутитися в її організацію [10, с. 3-8]. Про 

закритість суспільства свідчать дві крайніх ситуації. Перша, це надмірне 

застосування сили проти своїх громадян збройними силами, органами 

внутрішніх справ (поліцією, національною гвардією, жандармами, 

карабінерами), наприклад, проти законослухняних громадян у Пакистані 

військові застосовували насильство в часи Зія-уль-Хака (1978-1988 роки). 

Друга крайність силових структур це бездіяльність в умовах порушення 

правового закону або зрада. Наприклад, незастосування сили з боку 

правоохоронних органів до громадян, які кидали запальні суміші і каміння в 

інших громадян України за часів мітингів з кінця листопада 2013 року до 

кінця лютого 2014 р.; або невжиття заходів для покарання зрадників, 

корупціонерів та інших злочинців серед співробітників міліції, служби 

безпеки і армії (морського флоту), які сприяли втручанню РФ у справи нашої 

Батьківщини особливо з кінця лютого до початку осені 2014 р. Водночас 

гарантії від кримінального переслідування, від використання інститутів 

кримінального права для здійснення політичного впливу в державі також 

стають важливими умовами збереження цілісності нації, уникнення криз, що 

зумовлюють міграції населення, на засадах ідеї верховенства права. 

Отже, питання уніфікації стандартів та міжнаціонального порозуміння 

задля збереження високих стандартів життя власної нації відбувається також 

через спілкування дипломатів, перш за все з іноземними державами, а також 

з іншими суб'єктами міжнародного публічного права. Це важливий 

практично не силовий метод вирішення зовнішньополітичних питань у сфері 

економіки (торгівлі, фінансів), духовної культури, обігу інформації між 

державами, забезпечення прав своїх громадян та ін. Кожна держава 

намагається за допомогою чиновників у своїх офіційних дипломатичних 

представництвах за кордоном досягти мети і вирішити завдання розвитку 

своєї нації. Між відкритими суспільствами дипломатичні відносини 
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ґрунтуються на принципі рівноправності і домінують над іншими силовими 

методами. Водночас у нинішніх державах дипломатичні відносини часто 

характеризуються відсутністю паритету сторін. Точніше симетрія передбачає 

приблизно однаковий рівень розвитку, як економічного, так і духовного. 

Наприклад, за результатами анкетування більше двохсот експертів 

(науковців та інших фахівців мінімум з одною вищою освітою і досвідом 

роботи) у 2018 р. було встановлено, що відносини України з РФ, ЄС і США 

не мають паритетної основи для нашої нації. 

Таким чином, публічна адміністрація з метою повноцінної реалізації 

антикорупційних трансформацій публічного права повинна діяти на підставі 

принципів доброчесності; чесності; сумлінності; компетентності та 

відповідальності; рівності розподілу благ для всіх, відповідно до їхнього 

об’єктивно можливого внеску у соціальний прогрес; дотримання 

загальнолюдських цінностей, зокрема в частині відтворення і максимально 

можливого розвитку кожного, відповідно до його талантів та об’єктивних 

цивілізаційних умов. Ці ідеї відображають сутність права, чим, у разі їхнього 

дотримання, забезпечується майстерність та успіх будь-якої державної 

політики, зокрема й в економічній сфері, де первинно відбувається 

самореалізація держави в особі її публічної адміністрації. У свою чергу, 

управління матеріальними ресурсами (землею, енергетичними ресурсами, 

копалинами, інтелектуальною власністю, основними фондами організацій та 

ін.) та, як наслідок, відтворення і накопичення матеріальних і духовних благ, 

основа для існування і розвитку права. Економіка і право 

взаємодетермінуючі феномени для публічної адміністрації, проте 

економічний прогрес головна передумова для законотворчої діяльності 

парламенту і правозастосовної роботи судів. Без матеріальної основи, 

створеної сталою економічною політикою публічної адміністрації, усі 

правові стандарти, що відображені у Конституції, законах і судових рішеннях 

просто гарне побажання.  
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Духовність для публічної адміністрації означає, що відповідальність 

розширюються як відносно самих себе, так і стосовно інших громадян, їхніх 

спільнот. Зріз цієї якості у вигляді верховенства права та доброчесності 

актуальні для цієї адміністрації, її ефективності у гуманітарній сфері 

суспільних відносин в силу важливості та чутливості для прав людини тих 

питань, яких стосується публічна організаційно-розпорядча, адміністративно-

господарська та іншого роду управлінська діяльність. Його практичне 

впровадження відбувається за рахунок використання загальнообов’язкових 

правил функціонування соціальної системи (громадян, публічних і приватних 

організацій), що дозволяє використання талановитих людей з непересічними 

здібностями відчуттів найкращих проявів навколишнього світу, відповідно 

до їхньої волі, на користь соціального прогресу. На рівні політики і 

комунікації виконавчої гілки державної влади з населенням актуальні 

гуманістичні цінності складають суть ідеологічної роботи. Експлікації 

домінуючої ідеології відбувається у вигляді зрозумілих ідеологем – 

доброчесності, верховенства права, загальнолюдських цінностей і законності, 

справедливості, рівності, єдності прав та обов'язків і т. п. Справжніми 

викликами для доброчесності публічної адміністрації стають вирішувані нею 

завдання у правових відносинах з охорони здоров’я, регулювання ринку 

фармацевтичних препаратів, соціальних забезпечення і захисту громадян, 

а також створення, підтримання у належному стані та розвитку соціальної 

інфраструктури. З одного боку, робота за цими напрямами зумовлена 

потребами людини у критично важливих для них благах, без отримання яких 

вони не виживають. Другим аспектом стають фактичні можливості 

з акумулювання потрібного обсягу коштів за наслідками реалізації 

економічного блоку функцій. Третій чинник являє собою варіанти 

правильного розподілу накопичених коштів. Вирішальними у цих 

взаємозв’язках стають виключно доброчесні мотиви і компетентність (у т. ч. 

вміння прогнозувати розвиток умов, необхідних для прогресу) як важливі 

сутності практичної дії ідеї верховенства права у діяльності публічної 
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адміністрації з утримання від реалізації приватних інтересів за рахунок 

публічних інтересів, задоволення яких знаходиться в межах її компетенції і 

юрисдикції. 

Окрім вищеокреслених напрямів публічного адміністрування суттєвим 

для подолання корупції є належне виконання державою інформаційної 

функції. Завданнями для виконавчої гілки державної влади є підтримання 

обігу достовірної інформації в суспільстві, захист таємної інформації, 

забезпечення роботи всіляких каналів обігу інформації, масових комунікацій 

та іншого. Антикорупційний аспект її сутності опосередкований значенням 

відомостей для доброчесності учасників правовідносин. Відповідно контроль 

над змістом і оборотом інформацією забезпечує єдину, об'єктивно існуючу 

можливість впливати на свідомість і волю людей, приховано спонукати їх 

здійснювати потрібні дії, іншими словами маніпулювати людьми. Фактично 

управління інформацією в масштабах країни (всього світу) дозволяє 

управляти її (його) населенням, особливо в умовах інформаційного 

суспільства, де інформаційні технології, пристрої, системи складають більшу 

частину життя людей. Завданням публічної адміністрації в нинішніх умовах 

стає протидія деструктивної інформаційної діяльності з боку закритих націй, 

етносів та інших спільнот, неправомірних дій транснаціональних корпорацій. 

Наприклад, одним з суттєвих прогалин в роботі української публічної 

виконавчої влади була відсутність передачі потрібної інформації своїм 

громадянам і протидії дезінформації з боку РФ і інших закритих товариств, 

особливо в період лютий-грудень 2014 р. 

Не очевидні зв’язки адміністрування відносин з питань інтеграції, 

міграції і публічного примусу до правопорядку розгорнулись як частини 

єдиного цілого – функціонального соціального призначення публічного 

адміністрування. Ідея антикорупційної правової підвалини цього 

функціонального навантаження актуалізована через опис корупційних 

ризиків. При цьому комплексність зазначених напрямів діяльності означає, 

що корупційне ураження одного чи усіх матиме негативні наслідки загально 
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соціального характеру. Зокрема, якщо інтеграція внутрішніх регіонів не 

підсилюється і/або зовнішня не відбувається або здійснюється до 

непотрібних структур, а, що частіше, на нерівноправних умовах, рівно як і 

вихід з них, то руйнуються позитивні перспективи розвитку нації, виникає 

інерція регресу, безвекторна і/або беззмістовна транзитивність права і 

визначених у ньому правових відносин. Деструкція інтеграції сама по собі чи 

сукупно з іншими чинниками провокує міграцію та втрату потенційно цінної 

енергії, за параметром людського капіталу, частини населення, яке виїжджає 

з країни, створюючи також непотрібний об’єм роботи із захисту своїх 

громадян за кордоном. Політико-правовий устрій суспільства, яке не 

інтегроване до структур, що здатні сприяти захисту нації від війни та інших 

життєвих небезпек, свідчать про тривкість підвалин суспільного ладу. 

Руйнування такого устрою відбувається тоді, коли інтегровані у союзи більш 

потужні спільноти націй вирішать отримати частину національного багатства 

слабших, надавши цьому рішенню яскравого, може навіть й вигадливого, 

проте абсолютно оманливого й неправдивого обґрунтування. Зовнішньо 

привнесена деконструкція викликає настільки значні загрози для 

основоположних прав громадян слабкішої країни, що вони масово мігрують 

до благополучних країн. Ці країни, у свою чергу, далеко не всі мають 

належні умови, правила і засоби для трансферу і прийняття біженців. 

Єдиною гарантією від зовнішнього втручання і збереження благополуччя 

своєї нації стають органи примусу, зокрема збройні сили та правоохоронні 

органи. При цьому, переконливим інструментом профілактики зазіхань на 

багатство нації з боку інших держав/їхніх союзів залишається наразі ядерна 

зброя і їй подібні озброєння. Отже, публічна адміністрація повинна 

піклуватись про належний розвиток силового блоку своїх структур, 

змушуючи до чесності і порядності посадових осіб публічної влади. 

Одночасно треба попереджати підкуп, хабарі та інші корупційні засоби, які 

здатні нівелювати зусилля держави з посилення оборони та правоохоронних 

органів країни як гарантії її безпеки, зокрема у відносинах з іншими 
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державами на паритетних засадах, а також для мінімізації міграції власного 

населення за кордон й цивілізованих форм відношення до біженців з інших 

країн. Відповідно досягається конгруентність у цих сферах суспільних 

відносин на підставі дотримання публічною адміністрацією кожної країни 

принципів доброчесності та верховенства природних прав людини і всього 

людства. 

5.3. Антикорупційні трансформації адміністративно-правової охорони 

доброчесності органів публічної адміністрації 

Україна обрала варіант формування спеціальних органів юстиції та 

адміністративно-юрисдикційної спрямованості у сфері протидії корупції, 

а саме: Вищого антикорупційного суду [280], Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури [317] у складі існуючої системи органів 

прокуратури, НАЗК та правоохоронного органу з протидії корупції – НАБУ 

[56; 168; 412]. Високий рівень корупції в країні та безрезультатність 

багаторічних зусиль боротьби з корупцією стали відповідними передумовами 

обрання такої моделі.  

Найбільш важливі функції з правової охорони доброчесності публічно-

правових відносин, у т. ч. органів публічної адміністрації, здійснює, згідно із 

Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-

VII від 14.10.2014 р., державний правоохоронний орган, на який 

покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а 

також запобігання вчиненню нових. За ч. 5 ст. 216 детективи НАБУ 

здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 

206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного 

права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу 
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України, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 1) злочин вчинено: народним 

депутатом України або іншою посадовою особою найвищих та вищих 

органів публічної влади; керівником суб’єкта великого підприємництва, у 

статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності 

перевищує 50 відсотків; 2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди 

в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на час вчинення злочину; 3) злочин, передбачений 

ст. 369, ч. 1 ст. 369-2 ККУ, вчинено щодо службової особи, визначеної в ч. 4 

ст. 18 ККУ або в п. 1 цієї частини. 

Згідно зі звітом НАБУ [345] та повідомленнями ЗМІ, його успіхи 

сповільнюються неправомірним втручанням політичних сил та діючих 

представників органів публічної влади високих ланок, зокрема народних 

депутатів та міністрів КМУ. Більше того, завершені досудові провадження 

НАБУ не мають судових рішень про притягнення до кримінальної 

відповідальності, що, звісно, викликає нерозуміння сенсу такої роботи НАБУ 

та відчуття його неефективності у свідомості пересічних громадян України. 

Згідно зі звітом НАБУ, за 2 роки НАБУ (наразі воно сформоване на 90%, у 

штаті 650 працівників, усі 3 територіальні управління запущені – у Львові, 

Харкові та Одесі): 1) викрило на корупції понад 300 осіб, стосовно 165 із них 

справи вже передані до суду, у т. ч. відносно голови Державної фіскальної 

служби; голови Рахункової палати, низки керівників державних підприємств 

(більшість підозрюваних – це топ-менеджери великих державних 

підприємств); 2) завершене досудове розслідування щодо колишнього голови 

Комітету Верховної ради України з питань ПЕК; 3) найпоширенішим 

злочином є привласнення, розтрата державного майна (ст. 191 ККУ); 

4) відшкодовано збитків на суму понад 250 млн грн  це пряме відшкодування 

у ході розслідувань, з них 117 млн грн – за друге півріччя 2017 р.; 

5) превентивна робота – вдалося попередити розкрадання майже 2 млрд грн, 

з яких 1,5 млрд – у сфері енергетики; у процесі конфіскації зараз перебуває 

ще майже 680 млн грн.; 6) юристи НАБУ подали 35 позовів про визнання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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угод недійсними (це угоди, пов’язані з кримінальними провадженнями, 

укладання яких фактично було інструментом для реалізації корупційної 

схеми) на загальну суму – 6 млрд грн., наразі 28 позовів судом задоволено, у 

15 з них ухвалені остаточні рішення судом касаційної інстанції; на підставі 

позовної роботи на користь держави стягнуто 130 млн грн.; 7) дія принципу 

глобалізації у сфері протидії корупції – НАБУ і САП скерували майже 300 

запитів до 57 країн світу задля встановлення обставин злочинів; 130 з них 

виконано; Латвія, Кіпр, Австрія, Велика Британія та Швейцарія – ТОП-5 

країн, де залишили свій слід українські корупціонери, і до компетентних 

органів яких НАБУ зверталося найчастіше. 

Відносно наявних передумов і політико-правової ситуації 

функціонування спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу 

варто врахувати і виконати усі рекомендації із забезпечення незалежності 

НАБУ успішного міжнародного експерта з питань організації та діяльності 

спеціальних органів правопорядку для боротьби з корупцією К. Кастресана 

Фернандеса [163]. 

НАБУ потужний і впливовий орган, який є частиною антикорупційної 

правоохоронної структури, що діє у інституціонально завершеній конструкції 

антикорупційної юстиції. Водночас, формально виписані у профільному 

законі нормативні маяки незалежності НАБУ хоча і є важливими, проте вони 

далекі від достатніх механізмів забезпечення по-справжньому незалежного 

НАБУ у відкритому суспільстві, особливо у справах боротьби з політично й 

економічно могутніми корупціонерами. Тому ми пропонуємо посилити ці 

механізми нормами про додаткове фінансування НАБУ з фонду коштів (у 

т. ч. від продажу майна, що було отримано у вигляді хабарів), які стали 

предметом злочину розслідуваних ними справ, а також тими, що враховують 

рекомендації К. Кастресана Фернандеса з формування стійкої, належної 

інфраструктури і незалежних джерел фінансування.  

Стале забезпечення правопорядку в сфері протидії корупції передбачає 

тісну взаємодію НАБУ та інших правоохоронних органів, а також НАЗК з 



 

305 

інститутами відкритого громадянського суспільства, у т. ч. через приватних 

детективів [334], викривачів [318], який проте далеко неоднозначно 

позитивно сприймається консервативним світоглядом більшості українців, 

тим більш в умовах стійкої недовіри до публічно влади, що складалась 

впродовж останніх століть. У цьому зв’язку, поширення доброчесності в 

органах публічної адміністрації  стає ефективною у довгостроковій 

перспективі за умови, якщо це відбувається на основі плідної взаємодії та 

оперативного винайдення способів порозуміння з громадянами, виключаючи 

конфронтацію. Корупція залишається гострою проблемою для українського 

суспільства. Механізми протидії цьому негативному соціальному явищу 

відповідно неефективні. У цьому зв’язку, кожний адміністративний ресурс, 

який здатний зменшити цю проблему дуже важливий і потрібний нашому 

суспільству. Національна поліція незамінний орган правопорядку в середині 

кожної країни. В Україні цей орган наразі викликає з однієї сторони велику 

кількість нарікань від громадян, а, з іншої сторони, йому немає адекватних 

замінників та й приносить він помітно більше користі суспільству в сфері 

вирішення проблеми корупції, порівняно з іншими правоохоронними 

органами, тому потреба вдосконалення національної поліції та здійснюваної 

нею правоохоронної діяльності в окресленій сфері не викликає сумнівів [43; 

349]. 

Посилення правової охорони доброчесності публічно правових 

відносин здійснено також за рахунок функціонування Національної поліції 

України базового органу правопорядку. Її соціальне призначення полягає у 

застосуванні права через виконання: 1) темпорально первинних функцій – 

з охорони / підтримання правопорядку: а) превентивно-соціальної – 

превентивної і профілактичної; б) соціально-сервісної; в) реєстраційно-

деліктної; г) контрольно-наглядової; д) охоронної; 2) темпорально вторинних 

(похідних) – post delictum factum, із захисту правопорядку від 

адміністративних і кримінальних правопорушень: а) адміністративно-

юрисдикційної – адміністративно-процесуальної і адміністративно-деліктної 
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– формальної і безпосередньо адміністративно-примусової (адміністративно-

виконавчої); б) кримінально-процесуальної – оперативно-розшукової та 

слідчої; 3) комплексної – боротьба з корупцією, тероризмом та іншими 

видами злочинності [80, с. 78-80]. 

Поряд з правовими принципами організації та діяльності, основні 

напрями діяльності будь-якого суб’єкта є основою для визначення його 

правового статусу та усіх інших елементів правових механізмів їхньої 

самореалізації в суспільстві. Відносно національної поліції визначення її 

складових у механізмах держави і права відбувається через встановлення 

системи і внутрішньої структури, системи вимог і гарантій до працівників, а 

також специфічно саме для цього органу: деталізація поліцейських 

превентивних, примусових та інших способів, засобів і методів (заходів) 

реалізації законних повноважень, застосування права. У діяльності поліції 

факт правопорушення стає підставою для правозастосування, де домінує 

примус, а факт делінквентної поведінки, яка не являє собою склад 

правопорушення, вимагає від них застосовувати закон із переважанням 

превентивних заходів. У цьому зв’язку, постають питання відмежування цих 

фактів один від одного, їхнього комплексного поєднання у свідомості 

поліцейського, співставлення з підходящими для цих обставин нормами 

закону, оцінки законів з позиції ідеї верховенства права. Проблему можна 

вирішити на ментальному рівні розвитку поліцейського, розвиток якого 

повинен дозволяти здійснити абсолютно точні системні оцінки 

й інтерпретації окреслених предикатів. Додамо до цього, що 

правозастосування поліцейських часто пов’язане із застосуванням фізичної 

сили, спеціальних засобів і зброї для придушення неправомірного супротиву 

з боку злочинців, а тому разом з роботою інтелекту для поліцейського 

важливо майстерно володіти своїм фізичним тілом. Тільки за цих умов 

у нього з’являється шанс вдало виконати поставлене завдання, утверджуючи 

правопорядок, та вціліти, не допускаючи трагедій, подібних до подій у 

м. Дніпро: 25.09.2016 р., коли загинуло два поліцейських під час затримання 
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злочинця; 05.11.2017 р. – п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні 

квартирних злодіїв [384; 386]. 

Засадничі принципи (ідея верховенства права, відповідно до якого 

людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави) застосовують 

з урахуванням практики ЄСПЛ у сфері дотримання прав і свобод людини; 

законності; відкритості та прозорості; політичної нейтральності; взаємодії 

з населенням на засадах партнерства; безперервності), завдань і функцій 

поліції, окреслених у відповідному профільному законі не дає нам повного 

уявлення про місце національної поліції у механізмі антикорупційних 

трансформацій публічного права відкритого суспільства [199]. По-перше, це 

суспільство відкрите для впровадження у соціальну практику усіх 

прогресивних ідей, які генерують його члени. По-друге, саме антикорупційні 

трансформації в сфері публічного права стають важливою передумовою для 

соціального прогресу, тобто відкритості суспільства. По-третє, національна 

поліція в силу описаного функціонального навантаження об’єктивно 

втягнена у сфери дії кримінального й адміністративного права. Відповідно 

механізм кримінально-правової охорони – це певна система кримінально-

правових засобів, до яких слід включити кримінально-правові норми 

(заборонні, роз’яснювальні, заохочувальні та обмежувальні) та методи 

кримінально-правової політики (криміналізація та декриміналізація, 

пеналізація та депеналізація), за допомогою яких нормативність права 

переводиться в упорядкованість суспільних відносин [181, с. 109]; механізм 

адміністративно-правового регулювання становить собою сукупність 

правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права [166, с. 32]. Ці обидва 

види механізму дії права в особі поліцейських здійснюють вплив на 

свідомість та поведінку суб’єктів, з метою забезпечення дії правових законів 

(закону і верховенства права), адже механізм  правового регулювання як 

такий – це абстрактно-загальна правова регуляція, конкретизована та 
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індивідуалізована стосовно до конкретно-визначеного випадку (і форми) 

прояву юридичної сили діючого права [239, с. 476]. Отримуємо, що 

національна поліція стає інститутом, що застосовує ці засоби, але у сфері 

кримінального права вони виявляють домінуючі функції охорони та захисту, 

а у галузі адміністративно-правових відносин – домінують функції сервісу, 

превенції, нагляду, фіксації деліктів, звісно, в межах загального напряму 

охорони суспільних відносин від руйнування, у т. ч. від корупції. 

Отже, місце і роль національної поліції у механізмі антикорупційних 

трансформацій публічного права відкритого суспільства визначається через її 

функціональну спрямованість у межах стадії правозастосування у реалізації 

права і примусу до такої реалізації інших суб’єктів права, зокрема у сфері 

протидії корупції. Водночас виконання покладених на поліцію функцій не 

відбувається належним чином і з невиправданими втратами особового складу 

без ґрунтовної та перманентної підготовки поліцейських з допомогою 

висококваліфікованих фахівців. Особливістю правоохоронної ролі 

поліцейських є необхідність застосування ними низки заходів превентивного 

і примусового характеру, що неможливо без достатнього розвитку їхніх 

інтелекту, фізичного тіла, духу і душі. Більше цього, роль національної 

поліції в сфері протидії корупції та сприяння соціальному прогресу 

виконується і підсилюється належною роботою інших правоохоронних 

органів, якісним законодавством, правомірними правозастосовними 

практиками судів та публічної адміністрації, а також ефективним захистом 

державою національних інтересів у зовнішніх відносинах, що особливо 

актуально у нинішніх умовах глобалізації та посилення негативного впливу 

транснаціональних корпорації та міжнародних злочинних угруповань, 

діяльність яких може зводити нанівець будь-які благородні наміри та дії 

професійних поліцейських в середині країни. 

Проблема корупції у правоохоронних підрозділах зумовлена природою 

суспільних відносин, у які вона втручається. Установивши факт 

правопорушення посадові особи цієї служби автоматично зіштовхуються як 
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мінімум з двома викликами: 1) взяти чи не взяти майнову / немайнову вигоду 

від правопорушника, а натомість припинити розслідування справи; 2) або 

складнощами завершення досудового розслідування справи і доведення її до 

затвердження обвинувального висновку постановою прокурора і/або до суду. 

За умови реалізації першого варіанту, спокуса неправомірною вигодою 

правоохоронця може бути зумовлена об’єктивним чинником: елементарною 

нестачею грошей на відтворення витраченої ним під час виконання своїх 

професійних обов’язків енергії та продовження роду, тобто ігноруванням на 

рівні бюджетного розподілу коштів доведених Ф. Енгельсом і визнаних 

світовою спільнотою тез про економічно обґрунтований розмір заробітної 

плати. Звісно, цей чинник доцільно враховувати тільки за умови належного 

рівня фінансової та економічної культури цієї особи: відсутністю 

невиправданих витрат, достатніх ознак приналежності до членів суспільства 

споживання [39] та ін. З іншого боку, доброчесність правоохоронця може 

наштовхуватися на протидію осіб начальницького складу, які стали 

заангажованими до неправомірних вигод з волі особи, відносно якої 

розслідується справа. На жаль серед українського політичного класу відсутня 

політична воля в рішучій, усеосяжній боротьбі з корупцією. Як свідчить 

практика, все зводиться до декларацій, гасел і дрібних, несистемних дій із 

виявлення окремих випадків давання хабарів [46, с. 69]. Нинішній стан 

правової і політичної систем українського суспільства сприяє як першому 

варіанту, так й негативному сценарію другого варіанту. 

Механізм правового регулювання являє собою логічно узгоджену, 

динамічну систему уніфікованих юридичних засобів і способів, необхідну й 

достатню для забезпечення результативного правового регулювання 

суспільних відносин. Повнота та дієвість такого механізму є необхідною й 

достатньою умовою ефективного правового регулювання [124, с. 39]. Отже, 

складовими правових механізмів протидії корупції у трансформаціях органів 

поліції України вбачаються такі елементи: а) правові принципи та цінності; 

б) правила, які врегулюють правоохоронну професійну діяльність; 
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в) суб’єктів реалізації правоохоронної діяльності і функцій внутрішнього 

контролю за працівниками, що визначаються за їхніми особистісними 

якостями і професійною підготовкою; г) формально-визначені і фактично 

здійснювані функції і повноваження суб’єктів; д) способи, засоби, заходи і 

прийоми, що застосовуються суб’єктами [394; 109]. 

Отже, актуальними стають такі трансформації: 1) функціональні зміни 

– чітке розмежування компетенції, уникнення дублювання повноважень, 

координація взаємодії, встановлення сфери відповідальності органів поліції з 

відповідними підрозділами СБУ, НАБУ, ліквідації підрозділу 

контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки 

в структурі СБУ; 2) кадрові – оптимізація граничної кількості працівників та 

організація відкритого конкурсного набору; підвищення якості кадрового 

складу за критеріями доброчесності та інших особистісних якостей і 

високого професійного рівня, їхнього постійного підвищення і перевірки; 

3) адміністративно-організаційні – підвищення заробітної плати до рівня, що 

дозволить працівнику відтворити витрачені на якісну роботу сили, 

утримувати сім’ю і розвиватися, а також залучити до такої роботи фахівців 

належного рівня фахової підготовки; встановлення виборності керівника 

поліції конкурсною комісією, сформованою за принципом квоти 

з представників різних органів публічної влади, а також громадськості, і його 

граничного терміну перебування на посаді; звітування керівника поліції не 

менше двох разів на рік про результати діяльності; 4) залучення інститутів 

відкритого громадянського суспільства – введення інституту громадського 

контролю за діяльністю поліції; 5) превентивні – посилення незалежності 

служби внутрішнього контролю; вдосконалення систем контролю якості 

роботи інспекторів, прозорості ухвалення ними рішень та результатів їхньої 

роботи. 

Таким чином, відносно наявних передумов і політико-правової ситуації 

функціонування НАБУ та національної поліції виникають підстави вважати, 

що ці органи працюють у завершеній антикорупційній інфраструктурі, де 
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достовірно, всебічно та іншим чином (відповідно до правових принципів 

кримінального процесу) доведені факти корупції завершуються винесенням 

остаточного, як то кажуть «правосудного», судового рішення. Водночас, 

існує невирішена проблема політичної забарвленості і/або кон’юнктурності 

справ, які розслідує НАБУ, а саме: не вбачається повсюдне поєднання ідей 

справедливості та рівноправності у протидії корупційним діянням всіх, а не 

тільки тих, відносно кого неофіційно дозволено і/або замовлено досудове 

розслідування. Також необхідно: 1) постійно поглиблювати та розширювати 

міжнародну співпрацю – за напрямами отримання фінансування від ООН чи 

інших подібних за доброчесністю міжнародних організацій, залучення 

міжнародних авторитетних фахівців, спостерігачів з визнаним рівнем 

компетентності, забезпечення безпеки працівників та їхніх родичів (у т. ч. 

через вивезення їх на проживання до інших країн, у разі загрози їхній 

безпеці); 2) посилювати безпеку працівників та їхніх родичів, їхню 

конфіденційність, щоб уникнути тиску через особисте життя; створювати 

(достатньої кількості, технічної оснащеності, організаційної свободи і 

потужності тощо) підрозділи, що забезпечують таку безпеку (на кшталт 

маленької армії), з чітко процедурно виписаною і дієвою (за необхідності 

оперативною) можливістю залучення регулярних частин армії; 

3) підзвітність, підконтрольність тільки у чітко й детально виписаній 

процесуальній формі виключно найвищим посадовим особам (їх 

колегіальному органу), наприклад, міжнародного рівня – Генеральному 

секретарю ООН за його неможливості вплинути на розмір фінансування 

такого органу або подібним особам та інституціям (ЄС тощо); на 

національному рівні – спеціальній антикорупційній раді при президентові 

країни, керівника парламенту, уряду та найвищої судової інстанції і/або 

конституційного суду (на зразок Рада національної безпеки і оборони 

України); 4) перевірка на поліграфі/детекторі брехні у будь-який момент (не 

тільки перед прийняттям на роботу і/або з визначеною наперед 

періодичністю), негативні результати якої стають підставою для пильною 
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уваги щодо доброчесності працівника; 5) перевірка професійних (особливо 

показників розкритих і доведених до суду справ) та особистих відомостей, 

випробувальний строк впродовж якого спостерігати за успішністю виконання 

доручень і потім брати до штату; 6) перманентний моніторинг способу життя 

(адже завжди зберігається ризик підкупу працівника) – відповідності статків 

співробітника та його родичів отримуваним ними доходам, у разі 

невідповідності (документально і логічно доведеної) звільняти такого 

працівника; 7) мінімізувати ризик витоку інформації досудового 

розслідування – комплекси технічного захисту, системи шифрування для 

листування і мобільних дзвінків та ін.; 8) використання ресурсів 

громадянського суспільства (громадян, громадських організацій та інших 

об’єднань громадян, ЗМІ та ін.) – офіційно відкрито (у т. ч. у вигляді прес-

конференцій) роз’яснювати громадянам, які саме підтримка і розуміння 

потрібно від них у конкретний час і для якої справи; 9) сформувати як 

мінімум доброчесну більшість суддів у останній судовій інстанції – 

касаційному суді, верховному суді, антикорупційному суді тощо; врахувати, 

що на суддів місцевих судів завжди чиниться вплив (через залякування і т. п.) 

у справах по корупції, а тому треба надати їм процесуальну можливість 

передавати справу на розгляд до вищих судових інстанцій; 10) фінансування 

без залучення виконавчої гілки влади, щоб не ставати залежними від неї. 

Трансформації правових механізмів протидії корупції в органах 

національної та фінансової поліції України, частиною яких на сьогодні став 

проект Закону України «Про Фінансову поліцію» № 4228 від 15.03.2016, 

повинні передбачати прогресивні перетворення і/або визначення вихідних 

правових ідей та цінностей, регулятивних правових норм, якісно вищого 

порядку піднаглядних і контролюючих суб’єктів, достатній функціональний 

потенціал і набір способів та засобів ефективної реалізації закону, із 

залученням ззовні авторитетних і визнаних світової спільнотою експертів та 

їхніх організацій для оцінки доброчесності поліції, у т. ч. вироблення і 

подальшого виконання рекомендацій щодо стійкого збереження чистої від 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=58400&pf35401=379559
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корупції професійної діяльності цих поліцейських. Базові складові 

реформування правоохоронних органів знаходяться у площині як 

у подоланні загальних корупційних умов (низького рівня правової культури, 

глибокого і повсюдного соціально-економічного розшарування; роботи не за 

законом, а відповідно до домовленостей з тими, хто має реальну владу та 

можливості; та ін.), так й створення адекватних рівню соціального розвитку 

норм податкового й адміністративного права, що забезпечують прогрес та 

відповідно до яких поліція матиме можливість діяти чітко правомірно, а не 

бути змушеною, з-поміж іншого, звертатися до суду як до органу, що 

гіпотетично зможе (оскільки він матиме справу з такими самими нормами 

права як і поліція, змінити їх він не зможе, адже це завдання парламенту) 

внести своїми рішеннями ясність у неоднозначно виписане й відстале 

податкове, адміністративне та інше суміжне законодавство. Проблема єдиної 

вірної практики застосування закону пов’язана також з відповідною 

синхронною професійністю і доброчесністю з боку органів прокуратури та 

судів. 

5.4. Правові засади правозастосовної роботи судів як складника 

інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації 

Формування високопрофесійного суддівського корпусу – це складова 

антикорупційних трансформацій, які безпосередньо стосуються 

правопорядку у сфері публічного адміністрування. Над розробкою правових 

норм, які визначають стандарти в області організації доброчесної судової 

влади та здійснення правосуддя працювали кращі вчені і юристи провідних 

держав Європи та іншої частини світу. Закладені в них ідеї й концепції, 

сформувалися з урахуванням помилок і досвіду багатьох держав. 

Особливість правових регуляторів діяльності судів в умовах трансформації 
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публічного права відкритого суспільства полягає в тому, що вони 

забезпечують реалізацію ідей верховенства права, справедливості, 

рівноправності, законності та інших під час здійснення правосуддя і супутніх 

йому судових функцій. Одним з поширених способів впровадження в 

національну правову систему правових стандартів відкритого суспільства в 

сфері правосуддя стають практики різних держав, що знаходяться на шляху 

формування демократичної, правової держави і відкритого суспільства, по 

імплементації положень міжнародних актів у вітчизняне законодавство. На 

такому шляху знаходиться Україна і подібні до неї країни. Ратифікуючи 

міжнародні договори, принципи, хартії, рекомендації, вітчизняний 

законодавець створює основу для формування високопрофесійного 

суддівського корпусу та ефективного судочинства. Імплементуючи 

міжнародно-правові норми до внутрішнього законодавства, ми ставимо себе 

на один рівень з провідними державами і уникаємо помилок, які можуть бути 

допущені в сфері організації діяльності судової влади. Водночас такі 

практики дають повноцінні результати при врахуванні та достатній 

осмисленості їх у рамках національних правових доктрин, тому завданням 

вчених-юристів стає пізнання і створення найбільш прийнятної моделі 

узгодження найвищих стандартів в області роботи судів зі специфікою 

національного правового світогляду у зазначеній сфері.  

Судова влада оцінює дії обох гілок державної влади на предмет їх 

відповідності загальнолюдським цінностям, відображеним у законодавстві 

відкритого суспільства. Традиційно вона застосовує правові закони, не 

намагається підміняти парламент, виконавчу і місцеву влади, виявляючи 

максимальну стриманість в інтерпретації законодавства, не створюючи в 

результаті нових норм права, яких не було до моменту їх судового 

тлумачення [465, c. 186]. Як влучно підкреслив Дж. Кенні, що суди 

відіграють важливу роль у цьому завданні, оскільки переважно саме вони є 

місцями, де люди вирішують свої суперечки. У багатьох випадках суди 

мають справи з нестійкою рівновагою інтересів членів суспільства (сторін по 
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справі та зацікавлених осіб), яка наражається на небезпеку або вже втрачена, 

іноді тільки для залучених осіб, в інший час для більш широкого кола 

громадськості. Завдання судів в тому, щоб, за законом, утримати або 

відновити рівновагу в суспільстві [473, с. 210]. 

У системі правових цінностей відкритого суспільства принцип 

верховенства права первинний для трансформацій будь-якого законодавства, 

а тим більш для антикорупційних перетворень норм права про судову владу. 

При визначенні його поняття, дотримуємося думки І. Стерніна, який 

відзначив, що концепт як дискретне ментальне утворення, є базовою 

одиницею розумового коду людини, володіє відносно впорядкованою 

внутрішньою структурою, являє собою результат пізнавальної (когнітивної) 

діяльності суспільства і несе комплексну енциклопедичну інформацію про 

предмет або явище, яке відображає, про інтерпретацію даної інформації 

суспільною свідомістю і щодо суспільної свідомості відносно даного явища 

або предмету [347, с. 258]. Відповідно концепт «верховенства права» в 

рамках порушеної нами теми являє собою осмислені суддями 

уявлення / образи про соціальне домінування права, що відображають як 

об'єктивні, так і суб'єктивні - професійні, особисті та інші - оціночні, 

культурологічні ментальні нашарування судді та інших членів суспільства. 

Сутнісні, найбільш важливі уявлення про цей феномен у роботі суддів на 

благо відкритого суспільства становитимуть поняття «верховенство права», 

марковане лінгвістами права відповідним терміном (за смисловим і 

лексичним параметрами словом). 

Зважена позиція інтерпретації поняття «верховенство права» / 

«верховенство правового закону» повинна знаходитися посередині між 

юридичним позитивізмом і природним правовим підходом судів. Ми не 

повинні вичерпувати зміст верховенство права «верховенством хорошого 

закону» і позбавляти його будь-якої моральної або нормативної основи. 

Водночас крайньою розцінюємо концепцію, яка або надмірно орієнтована на 

доброчесність судді, або необґрунтовано зосереджена на законодавчому 
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органі. Практична реалізація ідеї верховенства права – добра, чесності, 

гласності, загальності, прогресивності та іншого, - завжди залишається 

надихаючим нас ідеалом, повне досягнення якого вимагає виключно 

конструктивної і продуктивної співпраці між законодавчою, судовою та 

виконавчою гілками публічної влади [494, с. 90]. Це сукупність морально-

правових цінностей відповідно до якого регулюються відносини в 

демократичному суспільстві, чесно розглядаються справи в суді [377, с. 94]. 

Результатом тлумачення і застосування основ верховенства права є правові 

позиції конституційних та інших подібних за правовим статусом судів, які 

сприяють трансформації (модернізації) судової практики і правової системи в 

напрямках попередження корупції, встановлення правової захищеності прав і 

свобод людини, стабілізації правопорядку, забезпечення поділу влади і 

системи стримувань і противаг у відносинах її гілок [141, с. 115]. Коли 

політичні сили маніпулюють соціально-правовими цінностями (нехтують 

ними, перекручують їх зміст тощо), щоб приховати корупційні чи іншим 

чином сумнівні з точки зору соціального прогресу і навіть репресивні дії 

держави, заклики до верховенства права стають ефективним стартовим 

майданчиком для критики та боротьби за право. У цьому зв’язку ідея 

верховенства права відіграє незамінну роль у збереженні доброчесності та 

інших основних елементів духу природного права [523, с. 444], які 

обумовлюють виживання суспільства і його прогрес. Верховенство права для 

суду означає, що він зміг знайти баланс між позитивним і природним правом, 

і відобразив його в обґрунтуванні своїх рішень та інших дій у справах, що 

розглянув та вирішив. Такий баланс фактично є золотою серединою між 

правовими нормами, які створила держава, і правовими нормами, які держава 

ще не відобразила в актах законодавства, але мала це зробити, тому що такі 

норми, у т. ч. антикорупційного змісту, іманентні прогресивним ознаками 

людських відносин. Виходить, що суд виступає в ролі правового 

і антикорупційного фільтрів законодавчих норм держави. Втілення цього 

принципу в кожній судовій справі означає перманентне, повсюдне, цільове 
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визнання і практичне втілення ідей самоцінності людини, найвищої 

соціальної цінності життя, здоров'я і всіх інших прав і свобод людини, а 

також прав суспільства, характеризуючи суддів, які провадять правосуддя 

такої якості, виключно доброчесними. Суб'єктивним фактором у зв'язку з 

цим виступає духовний розвиток судді, в тому числі його душа, 

інтелектуальні та вольові якості, емоції і почуття. Далі визнаємо, що одним з 

важливих умов верховенства права є впевненість громадян і публічної 

адміністрації в тому, що судові рішення не просто приймаються, а неухильно 

виконуються в подальшому [496, с. 7]. Більш того, підкреслюється, що 

існування реальної конституції і проведення в життя ідеї верховенства права 

засновані на здійсненні незалежної та доброчесної судової влади, яка складає 

основу механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини [75, с. 220], 

а також на виконанні справедливих рішень судів кожним членом суспільства. 

Отже, концепт «верховенство права» є комплексним і рамковим для 

його поняття, відображає всю сукупність осмислених уявлень суддів про 

домінування права в умовах антикорупційних трансформацій законодавства 

про судову владу відкритого суспільства, зокрема при здійсненні ними 

правосуддя та інших функцій. Термін «верховенство права» виявляється 

тільки вдало підібраною лексемою, що максимально коректно / адекватно 

відображає розумово виведений денотат (від лат. denoto - позначаю). Його 

розуміння, дотримання і застосування в умовах зазначених трансформацій 

публічного права відкритого суспільства передбачає вивчення його 

елементів, якими виступають принципи різного змісту і/або обсягу, а саме: 

рівноправності, свободи, справедливості. Відзначається, наприклад, що 

порушення принципів справедливості та рівності при здійсненні правосуддя 

загрожує дієвості правової системи відкритого суспільства і відображається 

через нестійкість принципу верховенства права, наріжного каменю 

законодавства у такому суспільстві [483, с. 489]. 

Наступною за верховенством права загальноправовою цінністю 

антикорупційних трансформацій законодавства про судову владу в умовах 
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розбудови відкритого суспільства стає справедливість. Залежно від теорій 

інтерпретації права і ролі держави у суспільстві, зміст цього поняття може, як 

перетинатися з поняттям «верховенства права» (при позитивістському 

підході і реалістичному/інструментальному трактуванні ролі держави), так і 

поглинатися їм (при юснатуралістічній інтерпретації та нівелювання ролі 

держави, за прикладом Утопії Т. Мора). Якщо принцип верховенства права є 

метою правосуддя, то принцип справедливості в діяльності суду стає шкалою 

оцінки ступеня досягнення цієї мети. При цьому основою самої шкали 

виступає набір загальнолюдських цінностей на конкретному історичному 

періоді / моменті, який, в свою чергу, системно втілений також у принципі 

верховенства права. Розуміння суддею цих цінностей і їх співвідношення в 

умовах юридичного конфлікту зумовлює появу нової категорії, яка в нашій 

цивілізації семантично маркується словом «справедливість» і на різних мовах 

звучить по-різному (укр. – справедливість, белр. – справядлівасць, пт. – 

justiça, исп. – justicia, фр. – justice, іт. – giustizia, лат. – aequabilitas, швед. – 

rättvisa, араб – إنصاف [ɪnθəθɪn] та інші), але має однаково першорядне 

значення для всіх націй. В англійській мові, наприклад, одним терміном 

«justice» позначається два поняття «справедливість» і «правосуддя», що 

виявляє історично обумовлену на ментальному рівні асоціацію феномена 

справедливості з професійною діяльністю суддів, відображену в лексиці 

мови. На інших мовах перекладається як рівноправність, праведність, правда 

тощо [450]. 

У роботі суду справедливість проявляється в уміннях застосувати 

норми права до предмету конфліктних правовідносин. Природа цих правових 

норм об'єктивно нейтральна, а суб'єктивне одухотворення їх значень і 

надання смислів зумовлено інтересами людей (суспільства), які беруть участь 

у конфліктних та суміжних їм відносинах. Як наслідок в умовах 

антикорупційних трансформацій правової системи відкритого суспільства 

суддя перманентно і послідовно усвідомлює і висловлює в рішеннях (діях) 

кореляцію між предметом спірних правовідносин і нормами права, які їх 
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регулюють і максимально забезпечують права людини. Виявляється, що 

система належних до застосування у конфліктних правових відносинах норм 

права визначається їх здатністю максимально сприяти реалізації (охороні, 

захисту) прав (свобод) людини / суспільства. Межі поняття «максимально 

сприяти» в даному контексті встановлюються на підставі оцінки та / або 

співвідношення: а) загальних цінностей, які складають основи 

цивілізаційного рівня розвитку нації (в т. ч. етносів, які входять до складу 

націю), де суддя здійснює правосуддя; б) цих спільних цінностей з 

інтересами сторін і іншими обставинами судової справи, яку розглядає суддя; 

в) релевантних обставин справи норми природного і позитивного права, а 

також у випадках передбачених законом аналогічної судової практики; г) 

позитивного соціального ефекту рішення суду у справі. Застосування 

оціночного терміна «максимально можливий» дозволяє характеризувати 

рішення суду як справедливі. Оцінки максимальної можливості захисту прав 

і громадського правопорядку відрізняються в свідомості громадян різних 

соціальних прошарків суспільства, проте однаково сходяться на передумові 

цього явища – доброчесності судді. Наприклад, в США деякі представники 

громадськості вважають, що судові органи занадто м'яко ставляться до 

злочинців. Багато людей вірять в це; вони також вважають, що існує 

безпосередня кореляція між такими вироками (наданням злочинцям надмірно 

широких правових можливостей для захисту) і зростанням злочинності в 

США [490, с. 93]. В Україні деякі співробітники національної поліції 

дотримуються такої ж правової позиції. Більш цього, в разі винесення 

заангажованим суддею необґрунтовано м'якого вироку, наприклад, в силу 

його корупційного інтересу, сумлінні оперативні працівники та слідчі, які 

забезпечували досудове розслідування по ньому природно відчувають 

розчарування (у т. ч. у вигляді, латентної депресії, фрустрації), що, в свою 

чергу, негативно впливає на показники ефективності їх роботи в 

подальшому. 
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У підсумку можна вважати, що судові рішення відповідають принципу 

верховенства права тоді, коли в них права людини (суспільства) стали 

пріоритетним (домінуючим) фактором, тобто вони були забезпечені більшою 

мірою, ніж будь-які інші цінності. Водночас ступінь такого забезпечення 

дозволяє встановити оціночне поняття «справедливість». Людині 

(суспільству) важливо не тільки те, що його позов задовольнили і/або право 

(свободу) захистили. Справедливим таке забезпечення права особа буде 

вважати тоді, коли переконається у тому, що суд забезпечив його права 

(свободи) на максимально можливому високому рівні, що виражається в 

конкретних цифрах і/або фактах, наприклад, стягнув борг, визначив міру 

покарання для правопорушника, зобов'язав спростувати недостовірну 

інформацію. Належне дотримання судом цих принципів допомагає людині 

більш чітко зрозуміти, що причина неналежної забезпечення його прав 

полягає не в суді і/або корумпованості судді, а в безвідповідальності і/або 

корумпованості парламенту і/або виконавчої влади. 

Поряд з принципом справедливості ідея рівноправності допомагає 

пояснити фундаментальне значення втілення верховенства права під час 

антикорупційних трансформацій законодавства про судову владу 

у відкритому суспільстві [297]. Суд – це соціальний інститут, який сприяє 

встановленню рівноправності серед людей [436, с. 173]. Цей принцип 

означає, що якщо суддя не тільки відобразив у своїх рішеннях і діях 

пріоритет прав людини, забезпечив їх в максимальному обсязі, але і зробив 

це в однаковій мірі для всіх, то він як мінімум доброчесний і професійний. 

Рішення суду і процесуальні права учасників у справі не залежать від ознак 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. Формально ці ознаки не дають ніяких переваг 

нікому з учасників судового процесу. Всі вони наділяються рівними 

процесуальними правами і обов'язками. Як влучно зауважив А. Берч, що 

забезпечення рівної справедливості для бідних і багатих, слабких і сильних 
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стало проблемою усіх століть (одним з основних питань філософії права). 

Люди ніколи не переставали сподіватися і прагнули наблизитися до цієї 

мети. Ми повинні знайти способи дати тому, хто просить шанс поборотися на 

паритетних засадах. Ми повинні вивчити і змінити, якщо необхідно, різні 

ролі, які судді грають у вирішенні правових питань. Для повсюдного 

утвердження рівності і справедливості необхідно бути відкритим (готовим) 

до змін судових процедур: поширення доступу до змагального, 

неупередженому і відкритого процесу в усіх випадках. Суди (судді і апарат 

суду) в рамках слухань і поза ними повинні достатньо чутливо реагувати на 

прохання пересічних громадян про надання інформації і допомоги в навігації 

по інформаційним системам і сервісам [436, с. 170-171], пов'язаним з 

правосуддям. Рівноправність суб'єктів права при здійсненні правосуддя 

забезпечується тими нормами конституції та інших законів, де вказано, що 

виключно суд наділяється правом вершити правосуддя, а парламент і 

виконавча влада позбавлені такої функції. Такий поділ функцій в державі 

доповнюється поділом функцій в самому судовому процесі. Суддя виступає в 

ролі арбітра і виносить рішення по справі, позивач (або сторона 

обвинувачення) доводить підстави позовних вимог (обвинувачення), 

відповідач (захисник) спростовує доводи позивача (сторони обвинувачення). 

Поділ ролей (функцій) в судовому процесі визначає сутність принципу 

змагальності сторін у цьому процесі. Змагальність і рівність сторін є 

складовими частинами принципу рівноправності учасників судового спору. 

Утім усі ці ролі не матимуть жодного відношення до рівноправності людей 

під час реалізації правосуддя, якщо процедури їх здійснення не будуть 

формально виважені законодавцем на предмет доброчесності взаємовідносин 

судді та учасників судового процесу. Відповідно законодавчо виписані таким 

чином процедури повинні знаходити своє антикорупційне втілення у 

фактично існуючих відносинах у суді [475]. Отже, дотримання 

охарактеризованого принципу під час впровадження законодавчою гілкою 

влади антикорупційних трансформацій законодавства про судову владу і при 
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здійсненні суддями правосуддя (судового контролю тощо) створює необхідні 

умови для винесення правосудних рішень, які відповідають верховенству 

права і сприймаються учасниками процесу як справедливі. 

Принцип законності похідний від принципу верховенства права. 

Діє правова презумпція законності рішень суду, згідно з яким вся судова 

система держави повинна приймати рішення і розглядати справи 

неупереджено на основі фактів, чинного законодавства, у т. ч. ратифікованих 

парламентом міжнародних договорів, судових прецедентів Європейського 

суду з прав людини (для судів країн Ради Європи) [101, с. 71]. Апріорі дії 

(рішення) суду законні в тому випадку, коли вони прийняті згідно з 

передбаченою у законі процедурою та з метою виконання норм закону 

учасниками спірних правовідносин. Іншими словами суд орган 

правозастосовний. Першою і головною формою вираження права, особливо 

судового процесу, стає закон. Незважаючи на різні іманентні властивості 

закону і правосуддя, закон призначений для визначення загальних правил і 

стандартів, необхідних для суспільства за відсутності правосуддя [443, 

с. 687-688]. У високорозвиненому, а тим більше у відкритому, суспільстві він 

має правовий характер в абсолютній більшості випадків. Такі закони є 

втіленням прогресивних ідей природного права, концентрованим 

вираженням яких є цінності верховенства права. Водночас у тих націй, 

розвиток яких повільний або відсутній, зміст принципів законності і 

верховенства права буде суттєво відрізнятися. Тоді суд виявляється 

заручником ситуації, де внаслідок неефективності парламенту і/або 

виконавчої влади, він змушений застосовувати неправові закони, на підставі 

яких виносить неправові, але законні рішення. Суд не може підміняти інші 

гілки влади. Максимум його впливу на поліпшення правової системи таких 

суспільств буде вичерпуватися його спробами максимально вигідно для прав 

громадян інтерпретувати діючі норми законодавства. Роль суддів у таких 

політико-правових умовах суттєво підвищується, адже вони фактично багато 

у чому компенсують інерцію, відсталість та інші варіації неефективної 
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роботи інших гілок публічної влади, у т. ч. зумовлених корупцією. А тому 

для таких суспільств критично актуалізується питання створення 

і функціонування системи забезпечення неупередженості та доброчесності 

судді. Також суд може використовувати передбачені в процесуальному 

законі повноваження, які дозволяють йому безпосередньо або через 

верховний суд звернутися в конституційний суд задля визнання 

неконституційною тієї норми права, яка явно має не правовий характер і 

зачіпає фундаментальні права людини. Отже, антикорупційні трансформації 

законодавства про судову владу в умовах розбудови відкритого суспільства 

передбачають формування правових механізмів забезпечення доброчесності 

професійного судді та можливостей для нього ухвалювати рішення 

відповідно до природних прав людини, з урахуванням суті ідей 

справедливості та рівноправності, на підставі чинних законів. В умовах 

достатнього соціально-економічного і правового захисту судді він, 

мотивований тільки правовими і та іншими духовними цінностями, своєю 

професійною діяльністю сам стає учасником прогресивних антикорупційних 

перетворень правової системи, задаючи тон, тенденції практичного втілення 

ідеї верховенства права і послідовно демонструючи фактичні прояви її 

вимірів власним прикладом. 

У кожній розвиненій країні суд розглядає справи, які виникли між 

суб'єктами права, та приймає рішення в результаті такого розгляду з метою 

забезпечення суб'єктивного права. Ця функція називають «правосуддя». Саме 

вона є єдиною дивергентною ознакою судової влади, яка дозволяє розрізняти 

її сутність від інших гілок влади, які приймають закони та застосовують їх у 

практиці від імені держави (президент, центральні та місцеві виконавчі 

органи). Зокрема, конституція виключає присвоєння функцій суду 

парламентом [473, с. 210]. Жоден орган або особа не може виконати всі 

державні функції [465, с. 186]. Відповідно в рамках теорії розподілу влади 

роль суду виражається у здатності ефективно вирішувати соціальні (правові) 

конфлікти, причиною яких безпосередньо чи опосередковано, стала 
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неефективність парламенту та/або виконавчої влади. У рамках більш 

широких теорій, за допомогою яких пояснюється вся природа соціальних 

відносин, у тому числі відмітні особливості правової культури громадян, 

соціальних груп та інших, роль суду актуальна також для виправлення 

помилкового розуміння одним з суб'єктів конфлікту природи (змісту) 

правових відносин і/або норми, які їх регулюють. Історія підтверджує, що 

обидві причини соціальних конфліктів існували завжди, тобто вони мають 

природний характер, з цього випливає, що призначення суду обумовлено 

природою держави і суспільства. При цьому сама назва «суд» для 

соціального інституту, який виконує зазначену функцію (вирішує правові 

конфлікти), має технічний характер і, за необхідності, може бути легко 

змінений. В описаному контексті соціальний прогрес визначає лише 

ефективність діяльності такого інституту (суду), а саме: своєчасність 

з мінімально витратами ресурсів при здійсненні правосуддя, зокрема 

спрямованого на забезпечення відкритості політико-правової та інших сфер 

життя суспільства. 

Соціальні роль і значення суду, як і будь-якого іншого органу 

публічної влади у відкритому суспільстві, визначається через іманентні його 

природі функції. Правосуддя функціонально визначає соціальне призначення 

судів. Процес підготовки і розгляду конституційних, кримінальних, 

адміністративних, цивільних і господарських (арбітражних) справ, який 

завершується процедурами створення, публічного оголошення і технічною 

фіксації (письмовою та електронною) рішення у таких справах є ключовою 

ланкою затвердження на практиці цінностей відкритого суспільства. 

Правовими гарантіями досягнення цієї мети на засадах доброчесності стає 

дотримання процедур, детально і однозначно визначених у процесуальному 

законі або іншому правовому акті еквівалентної закону правової сили. 

Сходження від абстрактних уявлень про природу і зміст правосуддя до 

конкретних знань про нього, його складових передбачає визначення цілого 

ряду понять, які складають його основу, а саме: а) судова справа - це захист 
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об'єктивних правових можливостей суб'єктів права, який здійснюється судом 

у формі провадження з врегулювання юридичного конфлікту або зі 

встановлення юридичного факту; б) судове провадження (litigation, trial) - це 

процедури розгляду і врегулювання судової справи (конфлікту, спору), в 

суворій відповідності з формою, яка визначена в конституційному, 

кримінальному, адміністративному, цивільному, господарському чи іншому 

процесуальному законі. Назви форм і процесуальних законів, які їх 

визначають ці форми, відмінні в різних країнах. Наприклад, в Україні судове 

провадження у спорах з органами публічної влади регулюється нормами 

адміністративного права [157], в РФ - арбітражного права [15], в США таке 

судове провадження не виділяється в окрему категорію, воно поділяється на 

більш вузькі напрямки здійснення правосуддя, а саме: у сфері податкового 

права [510] та інше; в) юридичний конфлікт - це суперечка, предметом якого 

стали розбіжності в тлумаченні і/або застосуванні норм права, і яка не може 

бути вирішена без участі третьої сторони; г) судовий спір - це різновид 

юридичного конфлікту/спору, для врегулювання якого використовуються 

судові процедури, де суддя виступає в ролі посередника між сторонами 

конфлікту; д) юридична суперечка - це розбіжності між суб'єктами права 

щодо природи і змісту правовідносин, які не набули вкрай гострих форм і 

можуть бути врегульовані без залучення суду. При цьому мовний та/або 

правовий контекст, особливості національного світогляду зумовлюють 

різноманітність логічних (лексичних, семасіологічних та інших) 

співвідношень між цими вихідними поняттями змісту правосуддя. 

Крім правосуддя, соціальна цінність суду визначається також 

належним виконанням функції судового контролю - правової оцінки 

правомірності поведінки суб'єктів права, яка здійснюється в сфері 

конституційного права з метою забезпечення однакового тлумачення і 

застосування норм конституції держави, дотримання конституційних 

процедур, а в сфері кримінального права та інших сферах обмеження прав 

людини суд контролює законність і обґрунтованість рішень і дій органів 
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досудового розслідування, оперативно-розшукових органів у частині 

санкціонування проведення дій, які тягнуть обмеження конституційних прав 

громадян. Суд також контролює виконання своїх рішень [500, с. 1331], 

наприклад, ухвал про витребування доказів, про примусову доставку в судове 

засідання сторони по справі. Зараз, як ніколи раніше, юристи та судді, суди і 

системи правосуддя повинні грати більш значну роль у визначенні меж і 

встановлення правил, необхідних для контролю нашої повсякденної 

взаємодії [436, c. 170]. Профілактична функція суду є опосередкованим 

результатом здійснення правосуддя і судового контролю, який виражається в 

попередженні скоєння нових правопорушень, вона тісно пов'язана з 

функцією правового виховання. Юридично-гносеологічний напрямок роботи 

суду проявляється в процесі здійснення правосуддя і судового контролю у 

формі професійного осмислення, інтерпретації природи і змісту норм права, а 

також перманентного вивчення судової практики та узагальнення її 

результатів. Ці напрямки діяльності є спільними для судів у будь-яких 

державах. Наприклад, вчені з США підкреслили, що в кожній державі судді 

виступають у ролі зберігачів національних правових традицій [490, c. 92], 

спільною основою яких для цивілізованих націй стають загальні правові 

принципи і загальнолюдські цінності. Саме на їх основі діє судова влада, 

отримуючи схвалення і довіру відкритого суспільства, сприяючи його 

розвитку. Інтерпретацію таких правових основ роботи суду в умовах 

відкритого суспільства уявляємо в ідеях таких значень та смислів. 

Доступність правосуддя та довіру до суду визнають через ключові 

характеристики, основоположні ідеї права. Оцінка цих принципів дозволяє 

зробити релевантний висновок про реальне втілення загальноправових ідей 

справедливості, рівноправності і законності як невід'ємних частин 

верховенства права, образно висловлюючись «його трьох китах». 

Доступність правосуддя являє собою відсутність будь-яких перешкод на 

шляху до отримання професійних послуг судді, в необхідному обсязі і 

належної якості. Природно, що такі перешкоди, в першу чергу, повинні бути 
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еліміновані на законодавчому та організаційному рівнях. Іншими словами, 

парламент і виконавча влада зобов'язані прийняти і реалізувати на практиці 

такі норми права, які дозволять, по-перше, вибрати сумлінних (порядних) і 

повноцінно високорозвинених громадян на посади суддів, а кожному 

належним чином захистити своє право в суді. Наприклад, якщо в законі 

передбачено високий, щодо доходів більшості громадян, розмір ставки 

судового збору, то незаможні громадяни не зможуть звертатися до суду за 

захистом своїх прав. Такий же ефект буде спостерігатися в тих випадках, 

коли закони не забезпечують елементарну правову грамотність більшості 

населення, яка дозволяє їм своєчасно дізнатися про факти порушення їхніх 

прав, можливості і способи судового захисту, їх ефективність та інше. У 

зв'язку з цим буде також виявлятися фіктивність (наївність) поширеної 

презумпції про те, що кожен знає свої права і норми законодавства в тій мірі, 

яка дозволяє людині отримувати вигоди з правової та судової системи. 

Окреслені проблеми знижують позитивний потенціал правосуддя й 

інструментальний потенціал правової системи у відкритому суспільстві, тому 

що спочатку елімінують більшу частину населення з судових процесів, а 

також змушують людей або відмовлятися від реалізації своїх прав (свобод), 

або домагатися такої реалізації за допомогою корупції чи не правових 

соціальних регуляторів - норм моралі, релігії, політики. Відсутність 

законодавчих перешкод для судового захисту має доповнюватися 

організаційної пристосованістю судової системи до ефективного виконання 

свого соціального призначення в реальному житті. Серед основних елементів 

такої пристосованості ми виділяємо відповідні фінансування судів, кадрове 

та матеріально-технічне забезпечення. Наприклад, українські суди, особливо 

районні, не мають добре обладнаних санітарно-технічних приміщень, 

належного опалення, освітлення, відчувають гостру нестачу поштових марок 

і канцелярських товарів, що, природно, автоматично знижує ефективність їх 

роботи з технічних причин. Крім цього, судді не взаємозамінні [160, c. 84], 

тому більш складну природу в політико-правовій системі відкритого 
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суспільства мають процеси кадрового комплектування судів висококласними 

фахівцями, а також перманентного підтримання їх професіоналізму 

(підвищення кваліфікації та інше). 

У домогосподарствах з низьким доходом, найчастіше наводяться дві 

причини нездатності отримати доступ до системи правосуддя для вирішення 

правових проблем: 1) відсутність віри в дієвість правосуддя; 2) завищені 

уявлення про витрати на підготовку і ведення справи в суді. Наприклад, 

згідно з результатами інтерв’ювання кількох тисяч громадян, проведеного 

Американською асоціацією адвокатів у рамках проекту всебічного 

дослідження правових потреб, основним висновком є таке: «Наша система 

цивільної юстиції принципово не пов'язана з життями мільйонів 

американців». Тільки чверть бідних сімей Каліфорнії, що мають цивільно-

правову проблему, отримують повну або часткову юридичну допомогу [483, 

с. 489]. У Канаді приблизно 65% населення не знають про те, які 

процесуальні права доступні; не знають, як поводитися з юридичними 

проблемами; боїться, думає, що нічого не зможе зробити, або думає, що це 

буде коштувати занадто багато грошей або займе дуже багато часу. Голова 

Верховного суду Канади недавно заявив, що «в Канаді немає адекватного 

доступу до правосуддя; ... Коли мова заходить про систему правосуддя, 

більшість канадців не мають доступу до достатніх ресурсів і не мають 

доступу до програм соціального захисту, створених урядом»; а колишній 

голова Верховного суду Онтаріо назвав таку ситуацію «кризою». У США 70-

90% юридичних потреб громадян не задоволені [454, с. 5-6, 8]. Отже, навіть 

якщо складне відкрите суспільство вимагає складних законів, ми повинні 

старанно і постійно стежити за своєю поведінкою в рамках системи, в якій 

працюємо, щоб не допустити корупції та забезпечити рівну справедливість 

по закону для всіх громадян [436, с. 170]. 

Здійснення антикорупційних трансформацій права і втілення 

загальноправових цінностей відкритого суспільства у функціях судової влади 

означає її ефективність і обумовлює довіру громадян. У науковій літературі 
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підкреслюється, що судова функція ефективно виконується тільки в тому 

випадку, якщо громадськість має довіру до судової системи, в тому числі до 

доброчесності суддів, незалежності судових органів від інших гілок влади [7, 

с. 195; 539] і будь-яких інших осіб. Незалежність суддів, особливо щодо 

виконавчої влади, забезпечується антикорупційною системою публічного 

права, системою органів самоврядування або недержавним бюро управління і 

дисципліни суддів [446, c. 49]. Повага до правосуддя та законів знижується в 

ситуаціях, коли окремі шари суспільства і/або більшість громадян вдаються 

до корупції для вирішення своїх проблем, не мають рівного доступу до 

правосуддя, оскільки вони не можуть отримати юридичну допомогу для 

вирішення спорів, які зачіпають самі основи життя (наприклад, охорону 

здоров'я, харчування та житло) [268, c. 489]. Довіра суду є переконання 

суб'єктів права в тому, що суд є доброчесним і одним з найбільш ефективних 

способів їхнього захисту. Хоча на відміну від парламенту або виконавчої 

влади, суд не має грошових фондів, армії або поліції, щоб виконати свою 

волю. Навіть Верховний суд і Конституційний суд не мають таких ресурсів 

[496, c. 7]. Розуміючи це, громадяни засновують свою довіру до правосуддя 

на таких переконаннях: а) рішення суду буде справедливим, тобто воно буде 

відповідати всім загальним і процесуальним принципам права; б) рішення 

суду буде прийнято швидко; в) рішення суду буде виконано швидко; 

г) витрати на судовий процес і виконання рішення суду низькі, тобто 

отриманий результат повинен у рази перевищувати ці витрати; д) що вони, як 

і абсолютна більшість інших суб'єктів права, сприяють встановленню істини 

в судовому процесі і виконують справедливі судові рішення; е) судді 

доброчесні. У зв'язку з цим доцільно підкреслити, що суспільна довіра до 

судової системи багато в чому залежить від того, наскільки суди успішно 

здійснюють правосуддя. І навпаки, для успішного вирішення цього завдання 

суди потребують довірі громадськості. Це пояснюється тим, що суди не 

можуть діяти з ефективними повноваженнями (на відміну від грубої сили), 

якщо ті, з ким вони мають справу, не сприймають їх серйозно [473, c. 210], 
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знають про їхню недоброчесність. Суспільна довіра до неупередженого 

здійснення судової влади втрачається, якщо суди, які здійснюють 

юрисдикцію, не сприймаються як незалежні від законодавчої або виконавчої 

влади ... Суспільна довіра до здійснення правосуддя судами від імені держави 

не може бути збережена, якщо сторони в судах вважають, що судді цих судів 

отримують неправомірні вигоди і/або співчувають інтересам їхньої держави 

або її виконавчої влади [473, c. 211]. Водночас довіра населення до суду 

підвищує довіру до інших гілок державної влади. Це інерція довіри 

пояснюється дією внутрішніх взаємозв'язків частин і цілого. У нашому 

випадку поліпшення якісного стану довіри судової влади робить відповідний 

позитивний вплив на довіру до парламенту і виконавчої влади. Наприклад, в 

Україні дуже низький відсоток виконання судових рішень у сфері цивільних і 

господарських правовідносин. У результаті цього в тих суперечках, де 

ймовірність виконання рішення суду дуже низька, підприємці вдаються до 

корупції для стимулювання виконавчої служби виконати рішення суду і/або 

звертаються з позовом до господарського суду не для того, щоб після 

винесення судового рішення на їхню користь отримати відшкодування боргу, 

а всього лише з метою використовувати це рішення для формального 

приведення в порядок бухгалтерської, податкової та фінансової звітності за 

цим боргом. Такі соціальні практики свідчать про вихолощуванні цінності 

правосуддя в свідомості громадян. В умовах одночасної відсутності довіри і 

наявності юридичних суперечок люди застосовують альтернативні способи 

і/або соціальні норми, і/або залучають позасудові органи для їх вирішення. 

Конкурентами мирних способів, суду і права стають корупція, насильство, 

кримінальні структури і норми моралі відповідно. 

За умови втілення в роботі суду ідей доступності правосуддя і довіри 

до суддів як частин верховенства права актуалізується принцип ефективності 

суду – індикатор його соціальної корисності і необхідності. Дотримання 

цього принципу судами визначають за критеріями своєчасності, кількості і 

якості наданих послуг. Відкладене правосуддя - це відмова в правосудді, це 
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не пустий трюїзм. Як і з усіма подібними твердженнями, воно 

фундаментально обґрунтовано фактами. Завдання оперативного і одночасно 

якісного вирішення судових справ дуже складна. Її вирішенню сприяє 

збільшення кількості суддів та підвищення вимог до їх професіоналізму [160, 

c. 82]. Кожна країна намагається встановити оптимальні терміни для 

вирішення спорів в суді, включаючи процедури апеляційного та касаційного 

оскарження рішень судів попередніх інстанцій. При цьому більшості 

населення невідомі ні самі ці терміни, ні підстави, які існували для їх 

встановлення. У рамках теорії права важливо підкреслити, що будь-який 

термін у судових справах повинен бути науково обґрунтований і корелювати 

з усіма загальнолюдськими цінностями і конкретними історичними умовами 

здійснення правосуддя. Ці терміни повинні дозволяти людині (суспільству) 

реалізувати своє право саме в той момент життя, коли це для нього 

необхідно. Відповідність роботи судів антикорупційним нормам права та 

іншим цінностям відкритого суспільства вимагає також оптимізації витрат на 

них. Фінансові та інші витрати суспільства на забезпечення належної роботи 

судів дуже високі, тому результати правосуддя повинні виправдовувати такі 

витрати. Жодне суспільство не може дозволити, щоб право на належний 

судовий розгляд було викривлено або втрачено на практиці; ці права повинні 

дотримуватися незалежно від того, відійшли ми від змагальної традиції чи ні. 

При цьому не можна заперечувати, що належне виконання всіх 

процесуальних норм дороге й уповільнює роботу судової системи [489, с. 

546]. У Великобританії нинішні урядові плани реформування ролі магістратів 

ясно передбачають ефективність судового процесу і значну економію 

судових витрат [449, c. 929]. 

Ця ефективність встановлюється залежно від ступеня відповідності 

діянь суддів, заходів кореляції їх рішень принципам права, 

загальнолюдським цінностям. Елементарної шкалою для оцінки ефективності 

судової влади є п'ятибальна шкала, де існують бали «відмінно» (рівень 

відкритого суспільства), «добре» (рівень суспільства зі стійкою тенденцією 
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до відкритості), «задовільно» (рівень транзитивного суспільства, яке в рівній 

мірі може як набути тенденцію до відкритості, так і стати закритим), 

«незадовільно» (рівень закритого суспільства), «нульовий або близький до 

нульового» (рівень суспільства, що зникає, витрати якого на суди не 

виправдані). Визначення відповідності судів цьому принципу вимагатиме 

використання методів порівняння, статистичного аналізу та інших. 

Отже, судова влада ґрунтується на повазі, яке міститься в душі нації 

[496, с. 6, 7], тому справедливо згадати думку Е. Хендслі, яка вважає, що 

народ повинен обирати суддів; це найефективніший спосіб забезпечити 

довіру громадськості [465, с. 195]. У зв'язку з цим також треба звернути 

також увагу на значний, часом і визначальний, вплив засобів масової 

інформації. Довіра до судів вимагає, щоб ЗМІ допомагали пояснювати 

громадянам, як працюють суди, а не задовольнялися тим, що безсистемно 

повідомляли окремі факти про те, що роблять суди, а також те, що інші 

говорять про суддів. Їм слід аналізувати і роз'яснювати роль судів у системі 

державної влади, максимально сприяти більш глибокому розумінню 

необхідності прийняття того чи іншого рішення в демократичній державі 

[490, с. 92]. У рамках дослідження підкреслюємо, що загальноправові зв'язки 

цього принципу із суміжними правовими явищами виявляються у визначенні 

його змісту і місця в ланцюзі основоположних ідей роботи судів в умовах 

антикорупційних трансформацій публічного права відкритого суспільства. 

Довіра суду стало підсумковим принципом, який є безпосереднім 

індикатором відповідності правосуддя та інших функцій суду цілям 

соціального розвитку, а також опосередковано свідчить про ефективність 

парламенту і органів виконавчої влади, як на найвищому, так і на місцевому 

рівнях. Слід також врахувати, що вище охарактеризовані правові цінності 

зазнають на собі вплив феномена глобалізації, основна характеристика якого 

міститься в новітній доктрині теорії права (фінансового, конституційного, 

кримінального, адміністративного та інших галузей права) з обґрунтування 

ідеї глобалізації. Її основний характер розкривається як забезпечення 
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(реалізація, охорона і захист) прав людини [6, с. 9-11, 18] у сфері судочинства 

шляхом створення і застосування в закритих (транзитивних) суспільствах 

таких правил, форм і методів, які допомогли б їм стати відкритими. 

Загальність таких стандартів, підходів, способів і механізмів судочинства, їх 

наступність зумовить чесну, справедливу захищеність прав людини і 

суспільства поза національними кордонами, повсюдно. Першим кроком до 

такої гармонізації і однаково успішного розвитку правосуддя стане 

фінансування публічною владою належного виконання програм (щорічних 

планів), спрямованих на досягнення судами відстаючих країн зазначених 

стандартів та ін. Відкритість публічного права також вимагає забезпечення 

незалежності, неупередженості та сумлінності суддів, об'єктивності, 

всебічності, обґрунтованості їх рішень та ін. 

Таким чином, справедливість, рівність та законність вихідні складові 

ідеї верховенства права у відкритому суспільстві під час антикорупційних 

трансформацій законодавства про судову владу. Вони складають суть 

тернарної основи концепту «верховенство права» як в перетвореннях 

правових норм про обрання доброчесних кандидатів на посади професійних 

суддів і про здійснення ними у подальшому функцій судової влади, так й 

безпосередньо в роботі судів. Ідеї справедливості, рівноправності і 

законності як базові елементи ядра поняття «верховенство права», що його 

деталізують, уможливлюють осмислення частин цього поняття в динаміці 

суддівської діяльності і розвитку законодавства про неї. Суди практично 

втілюють у життя ці ідеї, адже виступають в ролі посередників, які щодня і 

повсюдно вирішують правові спори і конфлікти, а також здійснюють ряд 

суміжних функцій. Для цивілізованого суспільства така робота суду стає 

одним з важливих умов не просто виживання, а й максимально можливого 

прогресу. Тому верховенство права і три його вихідних елементів 

незаперечні цінності попередження корупції та інших позитивних 

трансформацій правового життя членів суспільства, відкритого для 

послідовного і перманентного розвитку. Відкритість правової системи такого 
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суспільства передбачає дотримання більш простих і менш масштабних 

принципів під час антикорупційних трансформацій законодавства про судову 

владу. 

Конкретний зміст деталей кожної функції судової влади визначається в 

процесуальних законах. Їх практичне вираження наповнюється обставинами 

справ, які суд готує до розгляду, розглядає і за якими приймає рішення. 

Загальними критеріями оцінки ступеня ефективності судової влади в умовах 

антикорупційних трансформацій публічного права відкритого суспільства є 

загальноправові цінності, які крім верховенства права, справедливості, 

рівноправності і законності, виражаються також у правових принципах - 

доступності, довіри до суддів, глобалізації, ефективності та інших. І якщо в 

сфері законотворчості ефективність парламенту обумовлює відкритість 

публічного права, то в питаннях правосуддя кореляція спостерігається між 

такою відкритістю та ефективною діяльністю доброчесних суддів. З одного 

боку, одним з наслідків такої кореляції є суспільна довіра до судової влади. З 

іншого боку саме така довіри є умовою збереження верховенства права і, 

в кінцевому рахунку, сталості правопорядку і конституційної демократії в 

умовах перманентних покращень. 

Висновки до Розділу 5  

Встановлено, що корупційні ризики в сфері публічного 

адміністрування являють собою передумови недоброчесності. Визначено, що 

в адміністративно-правовій доктрині (В.Т. Білоус, І.Б. Коліушко, А.Т. 

Комзюк, С.С. Рогульський, С.О. Шатрава та інші) зосереджено особливу 

увагу на проблемі корупційних ризиків у публічній адміністрації. Особливо 

продуктивною елімінація корупційних ризиків стає на вищому рівні 

управління державою, як переконує успішний досвід в сфері попередження 
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корупції Республіки Сінгапур, Королівства Іспанія. Зокрема, через інститут 

спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з 

відповідальними або особливо відповідальним посадовими повноваженнями, 

а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких 

затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції 

(Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, 

затверджений рішенням від 17.06.2016 № 2).  

Встановлено, що специфічні властивості антикорупційних стандартів 

права у різних рівнях структури суспільного життя поєднуються з 

дивергентними рисами поділу суспільної праці, генезису та утворення інших 

сфер суспільної діяльності. Виявлення особливостей таких стандартів у 

гносеологічному розрізі управлінської форми здійснення функцій держави 

передбачає їхніх поділ за об’єктним критерієм. При цьому загальним зразком 

для будь-якої предметної сфери діяльності публічної адміністрації стає 

розуміння змістовної сторони прав людини і об’єктивного права, 

відповідальність та активність, виконання норм права. 

Встановлено, що якщо визначені у законах правила публічних 

правовідносин хоча й конкретні, але все ж концептуальні. Їхня конкретизація 

відбувається на підзаконному рівні, коли виконавча гілка влади держави 

наповнює ці загальні норми матеріальними і процедурними правилами 

мінімального рівня формально-логічної абстракції, які відображають зміст 

реалізації суб’єктивного права кожного (В.Т. Білоус, О.В. Константий 

М.М. Тернущак, А.М. Школик та інших). У зв’язку з цим роль виконавчої 

влади в забезпеченні соціального прогресу сприймається суспільством як 

домінуюча. Результати проведеного анкетування 440 експертів (публічних 

службовців, підприємців та інших) впродовж 2012–2020 рр. з питання 

способів належної реалізації та захисту громадянами своїх прав і свобод 

продемонстрували, що 63,7% опитаних вказали на корупційні інструменти, 

22,7% – моральні норми, 6,8% – примусовий спосіб, 6,8% – суди та інші 

визначені законами інститути. 
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Публічні службовці також власними діяннями демонструють зразки 

доброчесної або корупційної правореалізації, беручи участь у вирішенні 

службово-правових питань, які зумовлюють формування придатної до 

ефективної роботи публічної адміністрації. В межах доктрини службового 

права (С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, О.В. Муза, Д.С. Припутень, Ю.М. 

Старілов та інші) актуалізуються єдині стандарти доброчесної організації 

публічної служби, а саме: принципи права та засновані на них положення 

законів про вичерпні матеріально-правові (змістовні й темпоральні) та 

процедурні (конкурсні) вимоги для верифікації доброчесності кандидатів у 

публічні службовці; організаційні структури, придатні застосувати ці норми 

на практиці; деталізована компетенція; співвідношення публічної влади 

центральних й місцевих органів держави в контексті сучасних процесів з 

децентралізації публічних коштів, повноважень й відповідальності, 

«законодавчо обмеженої частини державного адміністрування на місцях» 

(Ю.Л. Панейко); а також інші, детерміновані специфікою належного 

виконання повноважень публічним службовцем.  

Визначено поняття, інструментальні та функціональні складники з 

недопущення корупції в сфері організації та діяльності публічної 

адміністрації. Встановлено, що інституціонально протидія корупції являє 

собою дію обґрунтованих у адміністративно-правовій доктрині системи 

однорідних правових норм, якими виключається неправомірна вигода (В.К. 

Колпаков, Д.М. Лук’янець, М.В. Маринюк та інші), незаконне збагачення 

(О.І. Гузоватий, О.О. Дудоров, В.С. Канцір та інші; Рішення Конституційного 

Суду України № 1-р/2019 від 26.02.2019 й від 27.10.2020 № 13-р/2020); 

отримання подарунків у зв’язку зі здійсненням публічно-владної діяльності 

(Т.О. Коломоєць, І.О. Личенко, У.Я. Русанюк та інші); забезпечується 

фінансовий контроль через декларування доходів в електронній формі на 

спеціальній платформі в мережі Інтернет й із застосування відповідного 

програмного забезпечення, у тому числі для верифікації задекларованих 

відомостей (К.О. Прохоров, Д.М. Стародуб, А.М. Черенков, В.Д. Щербань та 
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інші); передбачаються обмеження відносно сумісництва та суміщення 

виконання функцій держави (місцевого самоврядування) з іншими видами 

діяльності, після припинення такого виконання, спільної роботи близьких 

осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (В.І. Іванюк, О.М. 

Олешко, І.Д. Пастух та інші). 

Підкреслено, що охорону зазначених матеріально-правових норм 

здійснюють спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – 

системно структуровані організації виконавчої гілки державної влади, які 

здійснюють правоохоронну діяльність (адміністративно-юрисдикційну та 

інші) під ефективним наглядом суду для гарантії її незалежності, 

безсторонності та належної правової процедури; уповноважені підрозділи 

(уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції; викривачі 

(Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»).  

Визначено, що правосуддя у корупційних справах здійснюється 

місцевими та апеляційними загальними судами, Вищим антикорупційним 

судом, Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду й 

Великою Палатою Верховного Суду (постанова від 20.03.2019 у справі № 

442/730/17 про конфлікт інтересів у колегіальному органі публічної влади; 

від 13.05.2020 у справі № 200/2218/19-а про преміювання самого себе; та 

інше) в межах норм адміністративно-деліктного (В.М. Гаращук, В.К. 

Колпаков, А.Т. Комзюк, О.І. Миколенко та інші) й кримінального права.  

Виявлено, що судова практика з накладення адміністративних стягнень 

за правопорушення в сфері корупції потребує уніфікації. Різні підходи суддів 

щодо оцінки моменту виявлення правопорушення (день розміщення 

відповідної інформації у публічних реєстрах, інтерактивних системах в 

інтернеті і/або іншому публічно доступному місці; отримання відповідного 

повідомлення правоохоронцем чи іншою уповноваженою вчиняти дії із 

запобігання корупції посадовою особою; складання протоколу; тощо) й 

початку перебігу строку для притягнення до адміністративної 
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відповідальності; визначення малозначності правопорушення, змісту 

поважних причин в рамках антикорупційних проваджень; допустимості і/або 

належності доказів, їхньої достатності й повноти; змісту матеріально-

правових антикорупційних норм закону; та інші схожі характеристики 

правосуддя детерміновані здебільшого неточними й неоднозначно 

зрозумілими формулюваннями, оцінними поняттями, прогалинами та іншими 

вадами законів. У цьому зв’язку суди в антикорупційних провадженнях 

спираються на справедливість, рівність, законність як суть тернарної основи 

концепту «верховенство права», гарантію віри у правосуддя. Результати 

проведеного в межах нашого дослідження анкетування (440 експертів 

впродовж 2012–2020 років) показали, що зовсім не довіряють судам 22% 

опитаних, скоріше не довіряють – 67%, скоріше довіряють – 11%, повністю 

довіряють – 0%. 
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РОЗДІЛ 6. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЇХНЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА 

6.1. Визначення засадничих характеристик глобального виміру 

тенденцій подолання корупції у публічно-правових відносинах  

Осмислення феномену глобалізації адміністративного права вбачається 

можливим за допомогою методологічного інструментарії теорії і філософії 

(до поч. ХХ ст. енциклопедії) права, оскільки онтологічний масштаб 

глобалізації і права співвідносяться як частина й ціле, а правового виміру 

глобалізації й права як рівнозначні системи конструктів світогляду людства 

[295]. В юридичній науці глобалізація потребує перегляду багатьох 

усталених теоретичних конструкцій. Однак власне теорія як найвища форма 

розуміння і відображення правової реальності виникає набагато пізніше. 

Будь-яка теорія як система понять, суджень, концепцій набуває статусу науки 

тільки тоді, коли піднімається до усвідомлення сутності явищ і 

закономірностей їх буття [16, с. 118; 220]. Пізнання юридичної науки 

концентрується на природі людини та створеного нею права. Отримання й 

застосування достовірних знань про ці явища являють собою спосіб 

забезпечення стійкого поступу духовності людей – єдиної прийнятної основи 

елімінації корупційних інтенцій, практик з адміністративно-правових 

відносин. Цей спосіб універсально ефективний для попередження корупції в 

усіх країнах.  

Сучасне поглиблення глобальних проблем супроводжується 

тенденцією посилення конвергенції правових стандартів різних націй, під час 

якого виникають можливості віднайти нові рішення для усталеного 
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соціального прогресу та елімінації перешкод для нього. Йдеться про 

стирання відмінностей між міжнародним і національним правом, приватним і 

публічним, м'яким і жорстким. Сучасні тенденції розвитку права роблять 

вельми проблематичним протиставлення в рамках західної правової традиції 

двох правових сімей - англосаксонської (загального права) і романо-

германської (континентальної). Інтеграційні процеси ведуть до їх поступової 

конвергенції [16, с. 406, 411]. Природно-правовий підхід орієнтує на 

необхідність врахування властивих людині від моменту народження якостей, 

які потрібно розвивати, зокрема через мережу інститутів соціалізації та за 

допомогою законодавчих норм. Організаційно-правова система 

стимулювання людських чеснот зумовлює формування психологічно 

сильних громадян. Їхні спільноти становлять ядро нації та міць держави, 

мультиплікаційний ефект від соціальної активності яких оздоровлює 

відносини усього населення та на міжнаціональному рівні, де юридично 

розвинена комунікація народів (націй) означає спершу стагнацію (лат. stagno 

- роблю нерухомим, зупиняю; stagnum - стояча вода), а потім вирішення 

проблем, які торкаються усіх на Землі. Вчені відзначають, зокрема, що 

подолання корупції має психологічний аспект, адже посадову особу, яка 

характеризується низьким рівнем правової свідомості (правовий нігілізм), 

відсутністю чіткої ідеології державної служби, ігноруванням моральних 

принципів, легше схилити до вчинення корупційних діянь [258, с. 17; 205]. 

Слово «тренд» використовується в українській мові внаслідок 

транскрибування англійського слова «trend», яким позначаємо тенденцію як 

явище. Тенденція (тренд, мейнстрім) являють собою зміни, перетворення 

когось чи чогось, зокрема, зумовлених природою міжнаціональних, 

глобальних комунікацій та взаємодії змін в антикорупційних трансформаціях 

публічного права. Ті з них, які суттєво впливають на правові механізми 

протидії корупції номінуємо словами «головний», «основний» тощо. 

Мегатрендом вважається основний напрямок рухів, які визначають обличчя і 

суть нашого суспільства [237, с. 9], у т. ч. у межах порушеної нами проблеми. 
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Корупційні відносини виникають завжди, коли люди на публічній 

посаді керуються приватним інтересом всупереч інтересу публічного. З 

визначень поняття корупції виявляється, що це прагнення наживи, 

споживання, отримати матеріальне, а не духовно-культурного  розвитку. 

Відповідно тенденцією вважаємо посилення роботи урядів у напрямі 

застосування суворіших заходів для забезпечення виконання вимог 

законодавства/нормативно-правових актів, якщо існуюча тактика 

виявляється неефективним інструментом врегулювання дефіциту 

матеріальних та інших ресурсів. Однією з ключових характеристик, типових 

для провідних урядів у майбутньому, стає нормативно-правова база, що 

продумана, необхідна, достатня й здатна задовольняти потреби людей 

[459, с. 44, 60]. Це важливо й для України, публічна влада якої повинна 

сприяти побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого 

розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх 

рівнях (пп. 16 п. 2) [293]. У судовій та правоохоронній сферах підсилюються 

вимоги до незалежності, етики та інших параметрів доброчесності під час 

протидії корупції, збільшується кількість органів з розслідування 

корупційних злочинів та відшкодування завданих країні збитків. 

Активізується робота з повернення грошей, які за межами власної країни 

були накопичені корупціонерами на банківських рахунках, вкладені у 

нерухомість чи інші цінні активи. Це напрям досудового розслідування, який 

став один з головних для Інтерполу та у країнах ЄС Європолу [453].  

Як міжурядова організація 194 країн-членів Інтерпол уособлює 

глобальні зусилля націй з перетворення світу на більш безпечний, який 

викорінює далекосяжні наслідки корупції, що підривають політичну, 

соціальну та економічну стабільність і, в кінцевому рахунку, загрожують 

безпеці суспільства в цілому. Зокрема, корупція створює благодатний ґрунт 

для організованої злочинної діяльності, навіть тероризму, оскільки злочинці 

допомагають у своїй протизаконній діяльності співучастю корумпованих 
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державних чиновників. За підсумками 86-ї сесії Генеральної Асамблеї 

Інтерполу 26-29 вересня 2017 р. (м. Пекін) серед основних цілей 

правоохоронної діяльності та складових глобальної безпеки було визначено 

сприяння глобальній доброчесності («global integrity») через забезпечення 

належного управління та верховенства права; підвищення кваліфікації 

слідчих, експертів та інших осіб, які залучаються до розслідування 

корупційних злочинів; сприяння культурі доброчесності та нетерпимості до 

корупції; побудову механізмів підтримки та захисту доброчесності та 

відновлення викрадених активів [507; 520].    

Суттєві перетворення механізмів утвердження людських чеснот у сфері 

публічно-правових відносин правовими засобами, які впродовж конкретного 

часу домінують над будь-якими іншими трансформаціями та 

підпорядковують їх, поширюючись на усі нації світу або ту, їхню частину, 

екзистенція якої й детермінує життя усіх інших націй. Насьогодні абсолютна 

більшість теоретичних досліджень та їхніх практичних імплементацій 

інтерпретує корупцію як економічне явище, а тому її вимірюють економічно, 

забороняють та карають за неправомірні матеріальні вигоди, що отримані 

прямо і/або опосередковано внаслідок підміни публічного інтересу 

приватним інтересом чиновника органів публічної влади (його близьких 

осіб). Водночас проблема корупції глобально не те що не вирішується, проте 

й створюється обґрунтування такої неможливості у нинішніх умовах 

розвитку людства, де акцент та само зроблено на економіці. Неспроможність 

такого пояснення демонструють проблеми, з якими сучасний світ живе й 

продовжує нарощувати, наприклад, як з пандемію класу короновірусів (від 

лат. coronaviridae) COVID-19 з 2020 р. На додаток до обов’язкового 

опосередкованих корупцією війн (в Афганістані, Іраку, Сирії, Грузії, Україні, 

Лівії та в деяких інших країнах Африки), терористичних актів, торгівлі 

людьми з метою сексуального і/або трудового рабства [200, с. 13]; незаконній 

торгівлі зброєю, наркотиками та людськими органами (тканинами), 

феномену біженців, людська цивілізація ХХІ ст. отримала ще й проблему 
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епідеміологічного характеру. Сукупно усе це економічно викликало влучно 

номіновану Міжнародним Валютним Фондом тенденцію безпрецедентної 

невизначеності щодо економічних і фінансових перспектив й необхідності 

зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та 

стабілізації, що може забезпечити підтримку платіжного балансу для 

посилення реакції публічної влади, щоб коли ситуація відновиться, фокус 

знову міг зміститися на рішення проблем довгострокових структурних 

реформ задля більш сильного й інклюзивного, стійкого зростання. 

Однак питання про невизначеність відносна. Норми як національного, 

так й міжнародного права абсолютно чітко визначені. Відповідна якість 

характерна й для фінансів, на відміну від економіки, де визначеність 

закінчується вірогідностями варіантів поведінки акторів економічних 

відносин. Виходить, що якщо усі діяли за законом (міжнародними 

домовленостями), то невизначеність, а тим більш критична для виживання 

людства концентрація глобальних проблем, настати не могла а-пріорі. А 

оскільки нині усе людство, а не тільки окремі нації чи декілька націй, 

опинилися у ще більшій критичній ситуації, ніж навіть рік тому, то це 

означає, що юридичні умови розвитку людства не дотримуються, адже 

природне право не відображено у законодавчих актах і/або правові акти не 

реалізуються у реальному житті. І якщо право, будучи гармонійним, 

збалансованим, людиновимірним за визначенням, не стає нормою поведінки 

людей, то ми маємо справу з вадами людської природи, які у реальному 

соціальному житті не узгоджені з онтологічно досконалою матерією права. 

Саме ці вади причина відсутності кореляції права й людських чеснот. А її 

стійкість передумова експоненти розвитку людини та суспільства, а не, як 

нині. Нарощування та поглиблення глобальних проблем. 

Поелементний аналіз глобальних тенденцій перетворень норм 

публічного права дозволяє встановити дисфункцію, яка виключала 

подолання корупції та запуск у дію усього набору людських чеснот під час 

перебігу правових відносин. За суб’єктним складом інтерес складають ті 
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люди (їхні організації), які своїми діяннями справляли визначальній вплив на 

зміст та реалізацію ухвалених рішень. До таких суб’єктів належать перш за 

все чиновники, які отримали мандат довіри від народу – президенти та 

парламентарії країн, мери та члени місцевих рад депутатів, а також, 

відповідно до чинного законодавства, обрані судді, прокурори, керівники 

поліції та ін. Фахівці з теорії права, політичних і правових вчень 

обґрунтували найвищу соціальну владу цих осіб як таку, що легітимізована 

безпосередньо самими людьми. У реальному житті правова доктрина 

викривляється потраплянням на ці посади підприємців, тобто людей, які за 

своїми талантами повинні займатися господарюванням й примноженням 

прибутків, а не управлінням задля задоволення публічних інтересів. 

Їх номінують олігархами й вони організаційно-правова першопричина 

дисфункції права, корупції та, як наслідок, зростання глобальних проблем. 

Контрзаходи відносно таких підприємців (чиновників) законодавчо визначені 

та імплементовані у соціальну практику зобов’язання із корпоративної 

соціальної відповідальності, а саме: поваги суверенітету і конституційного 

ладу держави, де здійснюється господарська діяльність; дотримання 

особистих, соціально-економічних, прав людини і колективних прав; 

утримання від корупційних практик, дотримання законодавства в сферах 

податків й економічної конкуренції, а також утримання від зловживання 

своєю економічною владою для погіршення добробуту країн, в якій вони 

діють [509, с. 145]. 

Інтродукція корупціонерів до управлінських/силових структур на 

міжнародному рівні, у т. ч. через корупційні впливи транснаціональних 

корпорацій, нівелює сенс міжнародного права. Тоді отримуємо, як влучно 

наголосили І. Б. Іванків та М. І. Козюбра, ситуації, за яких право на здорове 

довкілля порушується, адже механізми контролю за шкідливим 

виробництвом слабкі або зруйновані корупційними зв’язками; право на 

сталий розвиток порушується, оскільки правлячі еліти держав чи регіонів 

вдаються до корупції, порушуючи у такий спосіб можливості народів на 
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розвиток [133, с. 173-174]. Користь від глобалізації дуже часто була набагато 

менше, ніж стверджували її захисники, а її ціна набагато вище, оскільки 

руйнувалися усталений життєздатний побут і система господарських 

відносин, в політичні процеси широко проникала коррупція, і, крім того, 

швидкі зміни не давали країнам часу для культурної адаптації. Економічні 

(фінансові, банківські тощо) кризи, за якими слідували масові безробіття та 

зубожіння населення, що спричиняли більше довгострокові проблеми 

розпаду соціальних структур – від актів насильства в Латинській Америці до 

етнічних конфліктів в інших частинах світу, наприклад в Індонезії 

[352, с. 11]. Корупція і діяльність злочинних угруповань (наркотрафік тощо), 

структурна нерівність, спроби порушення демократичного порядку, 

неефективність економіки – комплекс проблем, який перешкоджає 

повноцінному розвитку регіону Латинської Америки і Карибського басейну. 

Вони не є новими і, виходячи з історичного досвіду, більшість з них 

неможливо вирішити на національному рівні, а тому регіональна кооперація 

є однією з ключових складових в боротьбі з ними [38, с. 164]. 

Важливою складовою глобалізаційних трендів антикорупційних 

перетворень норм публічного права стає також суб’єктивна сторона 

чиновників найвищих рівнів органів публічної влади, у т. ч. на міжнародному 

рівні, й підприємців, авторів масштабних господарських процесів. 

Правосвідомість, воля до права, правові почуття та емоції, асоціації та 

переживання, інші складові психічного життя цих людей демонструють 

справжність їхніх намірів щодо втілення правової доктрини у практиці 

суспільних відносин.  Забезпеченість прав людини та суспільства, їхній 

розвиток на тлі низхідного тренду глобальних проблем символізують, що 

усвідомлене право досягає вершин свого культурного вираження через появу 

такої якості як душевність [420, с. 345] та інших високих людських чеснот, 

що постійно розвиваються, й чим більше у них глибини, тим вони 

продуктивніші для людства. Специфіка правової реальності виявляється в 

тому, що вона утворює своєрідну «картину світу», тобто вона творить 
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дійсний образ права, що побутує в індивідуальній та колективній 

правосвідомості [323, с. 312; 188]. 

Щира спрямованість суб’єктів публічно-правових відносин на 

досягнення актуальних для людей цілей являє собою ще один елемент 

досліджуваних у цій роботі тенденцій. Матеріальні та духовні блага як 

результати таких цілей – предмети соціального світу, що складають основу 

об’єкту правових відносин. Відсутність корупції у цих зв’язках, окрім 

актуальності, передбачає однакову всім рівність (Г. С. Сковорода), 

раціональність, максимальне спрямування часу та інших ресурсів на 

розвиток, а не тільки на споживання, тим більш сумнівної якості продуктів 

культури. Визначення таких предметів повинно бути для задоволення 

інтересів кожного та усіх. Це складний процес, який хоча й заснований 

виключно на доброчесності як вияву необхідного набору людських чеснот, 

проте їхні відхилення та викривлення не вичерпуються наявним 

нормативним поняттям «корупція», адже вимагає свого уточнення, щоб 

адекватно відображати недоброчесні викривлення публічно-правових 

відносин, охоплювати їх своїм змістом. Крім цього, корупційні 

правопорушення тісно пов’язані з відмивання грошей, отриманих злочинним 

шляхом, та низкою інших злочинів, як правило, цілих злочинних організацій. 

Об’єктивна сторона виявляється у діяннях (дії, бездіяльності), їхній 

змістовній наповненості, достатності задля досягнення поставлених цілей 

повсюдного максимального забезпечення прав людини й соціуму. 

Успішність сукупної дії усіх вищезазначених елементів зумовлюється 

у підсумку їхньою відповідністю історичним, цивілізаційним, культурним та 

іншим соціальним умовам, у яких вони реалізуються. 

Серед ключових елементів глобалізаційних тенденцій антикорупційних 

перетворень норм публічного права виокремлюємо суб’єктів, суб’єктивну 

сторону (наміри, мотиви та інші елементи психічного ставлення людини), 

об’єкт й об’єктивну сторону, а також конкретно історичні, цивілізаційні, 

культурні та інші соціально детерміновані характеристики життєвих 
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обставин. Специфічними для них усіх у контексті порушеної проблематики 

людські чесноти стають не меншою мірою, ніж соціально детерміновані вади 

людської природи. Будучи іманентними рисами людини, її чесноти 

домінують та задають тенденцію у правових чи інших юридично потенційно 

значущих (наприклад, інтимних тощо) відносинах тільки тоді, коли 

щонайменше наявні достатні для цього, як правило, свідомі й обов’язково 

вольові зусилля кожного. При цьому діяння доброчесної людини отримують 

підтримку політично, а інколи й економічно, енергетично переважаючої 

частини соціуму. Тільки за таких умов зазначені перетворення стають 

органічними та стійкими. 

Світовий правопорядок заснований на неухильному дотриманні та 

застосуванні імперативних норм права. Їхній зміст номінально відображає 

аксіологічний підхід до праворозуміння, за якого загальнообов’язкові 

правила суть тих цінностей, які кожен хоче мати – загальнолюдських. Це 

життя, недоторканність, здоров’я, харчування, житло, сім’я та ін. Формально 

такі правила визначені дуже умовно – на рівні міжнародних декларацій, 

принципів та інших подібних абстрактних положень конвенцій (пактів). 

Конкретизація відбувається у вигляді конкретних зобов’язань держав та 

націй в межах регіональних спільнот, до яких покищо можемо зарахувати 

тільки країни-члени Ради Європи та ЄС. Умовою дії та дієвості самих норм 

права стають, звісно, відповідальні за їх втілення у життя організаційні та 

юрисдикційні публічно-правові інститути. Й ось перший виклик 

доброчесності глобального рівня виникає там і тоді, де і коли фактично 

потужна людиновимірна система права Європи починає тиснути на 

юридично менш розвинені цивілізації інших регіонів світу.  

Для України інтеграція до високорозвинених у гуманітарно-правовому 

вимірі структур Європи являє саме по собі цілком логічну та здорову 

амібіцію, що детермінує позитивно-перспективний тренд розвитку, за 

допомогою виключно зміцнюючих Українську націю механізмів, а саме: 

збалансованих за строками реальних досягнення цілей та виконання  завдань, 
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найбільш придатних для цього способів. Відповідно викликом на шляху 

України та інших країн, які прагнуть відтворювати та розвивати усталені 

формальні правила розкриття (повного й своєчасного) потенціалу людських 

чеснот й практику їх успішного застосування (дотримання), залишається: 

1) можливість органічної перебудови суспільного ладу; 2) гнучких переходів 

від попередніх форм правової взаємодії до нових – принцип наступництва 

(abrogatio, derogatio та ін.); 3) збереження та використання конструктивно-

пасіонарних специфічних рис власної нації під час інтеграції з іншими 

соціальними спільнотами; тощо.  

Вивільнення максимально продуктивної енергії кожного за рахунок 

перетворення системи формально-визначених норм у правову реальність для 

країн Африки, Азії, Америки нині залишається недосяжною метою, окрім 

досягнень окремих країн – Канади, США, Республіки Куби, Держави Японії, 

Республіки Кореї, Республіки Сінгапур та небагатьох інших. Європейський 

стандарт забезпечення прав людини, збалансованого з інтересами 

суспільства, став орієнтиром для позаєвропейських країн, що поступаються 

за основними показниками людського розвитку (HDI [484]). Такий зразковий 

тип правореалізації Європи онтологічно сягає джерел  осмислення 

світоустрою та загального християнського, політичного, економічного, 

соціального та іншого дискурсу людиноцентричних концепцій гуманізму. 

Для прикладу, аксіологічне сприйняття природи людської особистості, її 

соціальності  та природи ще у XVI ст. в межах Саламанкської школи (Escuela 

de Salamanca) визначило поняття «людської свободи», прав людини як 

тілесної істоти (права на життя, економічні права такі як право на власність) і 

права людини як духовної істоти (права на свободу думки і людську 

гідність). Зокрема правники Х. Кастільо де Боваділья, П. де ла Гаска, Х. де 

Матьенсо та інші дослідники з цієї школи встановили зміст (поняття 

«справедлива ціна», «корисність», «дефіцит товарів», «купівельна 

спроможність» тощо) та межі економічної недоброчесності тогочасної 

цивілізації, у т. ч. у коментарях до питань 77 «Про обман, що здійснюється 
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при покупках і продажах» і 78 «Про гріх лихварства, що здійснюється при 

дачі в борг» другої частини «Зводу богослов'я» Св. Ф. Аквінського (1271 р. 

Thomas Aquinas, «Summa Theologiae» або «Secunda Secundae») та своїх 

численних працях. Й в економічному вимірі ними були обґрунтовані 

можливості публічної влади (держави), головним чином примусово (через 

насильство), обмежувати  права людини, виходячи з публічних інтересів 

нації (необхідності їхньої колективної реалізації), народу (народного 

суверенітету), що вкладалося у парадигму договірної теорії права й держави 

(суспільного договору як засобу захисту інтересів кожного у суспільстві) 

[528, с. 662-663]. 

Синонімічно глобальні тенденції з розкриття людських чеснот та 

максимального використання людського потенціалу у всіх сферах 

суспільного життя відповідає терміну міжнаціонального руху правової та 

детермінованої нею матерії людського буття в особі, звісно відповідних 

людей та створених ними структур. Транснаціональний публічний порядок / 

транснаціональна державна політика (transnational public policy) як 

сукупність основоположних принципів, що мають пріоритетне значення для 

більшості держав, і закріплена в міжнародних актах, з-поміж, заборон 

порушення фундаментальних/загальнолюдських цінностей (наприклад, 

работоргівлі), експорту об'єктів культурної спадщини та багатьох інших 

містить заборону корупції [536, с. 290]. При цьому концептуальна 

композиція таких заборон системна й взаємообумовлена за визначенням. 

Втрата або послаблення політики щодо послідовного її відтворення у 

кожному суспільстві на сталій основі, неминуче поглиблює глобальні 

проблеми, тобто торкається можливостей розвитку всіх. Важливою 

складовою такого відтворення залишається, наприклад, судова 

доброчесність, що є основою верховенства права та основною цінністю Ради 

Європи (аб. 10 п. 6) [314]. 

Сьогодні політичні авторитети в традиційних демократіях з подивом 

виявляють, що вони більше не домінують на власній території: 
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делокалізовані приватні економічні сили взяли на себе доступ до природних 

продуктів та джерел енергії, а також до техніки, необхідної для їх 

транспортування та комерціалізації. Проблема сучасного міжнародного 

співтовариства полягає в тому, що воно не змогло створити правила для 

доброчесної системи міжнародних відносин й міжнародну державу, здатну 

протистояти таким приватним економічним силам, які виникли під захистом 

національних законів, тим більш сприятливим для них, оскільки ці сили 

допомогли волі панування капіталу над державами та посилили експлуатацію 

людини, яку В. Ленін номінував імперіалізмом, прояви якого є агресивними 

[536, с. 318]. Відповідно злам корупційного тренду глобального масштабу 

передбачає уніфікацію для міжнародної спільноти націй (їхніх держав, 

керівних продуктивних сил) правил, які максимально враховують інтереси 

кожної людини, на підставі проголошеного основоположним принципу 

верховенства права, його юридико-логічних вимірів розумності, ясності і 

недвозначності (щоб виключити будь-який ризик свавілля), релевантності 

(домірності [314]) тощо.  

Застосування норм права на глобальному (міжнародному) рівні 

з метою реалізації спільних інтересів усіх у правовій реальності спирається 

на загальновідомі ресурси переконання та примусу, виключаючи при цьому 

військові й посилюючи політичні способи комунікації націй (їхніх 

керівників). Нині світ далекий від впровадження моделі спілкування через 

право, домінує війна – як причина й наслідок корупціогенності публічно-

правових відносин [379], а не політичні/комунікаційні інструменти 

погодження інтересів людей. У цьому контексті немає реальних підстав для 

поширення задекларованого Західною традицією права вектору 

людиноцентричності усього загальнообов’язкового (примусового) в 

міжнаціональному середовищі. Глобальний масштаб цієї цінності 

вичерпується економічно й віськово потужними державами, уособлення яких 

у публічній владі швидше задовольняє потреби своїх громадян за рахунок 

інших націй, підтримує їхню зону ексзистенційного комфорту, аніж втілює в 
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життя доступність проголошених у міжнародно-правових нормах (у т. ч. 

виступах посадових осіб міжнародних організацій, глав держав, парламентів, 

урядів, ключових міністерств тощо) благ для всіх на Землі.  

У підсумку економічні блага та засоби їхнього отримання у достатній 

(часом надлишковій) кількості, а не правові цінності частиною яких вони є, 

сенс життя економічно/військово заможних країн, їхніх суспільств 

споживання (англ. consumerism). Посилення екологічної та соціально-

економічної кризи у масштабах всього світу означає, що правом нехтують в 

економічній (монетарній, фіскальній, бюджетній) політиці. Декларують, що 

прагнуть стабілізації, відновлення зростання та забезпечення дії механізму 

перманентного відтворення сталого (стійкого, динамічного, висхідного) 

розвитку підприємницького клімату у внутрішніх і зовнішніх ринкових 

умовах за рахунок модернізації технологій та інфраструктури виробництва; 

визначення джерел збагачення та залучення інвестицій. Утім насправді під 

час світових (регіональних) економічних (фінансових) криз спостерігається 

протистояння держав найбільших економік світу, військових конфліктів, 

пандемій (на зразок Ковід-19) тощо. 

Такий стан речей демонструє перекручення правових сенсів, що у 

нинішніх умовах високого розвитку науки та поширення її результатів через 

цифрові технології, аж ніяк не стає наслідком невігластва, а переконує 

поширенні тренду зіпсованості соціальної природи громадян зазначених 

країн (суспільств), їхніх низьких стандартів духовно-культурного розвитку, 

на тлі яких розгортання людських чеснот не відбувається. Наприклад, якщо 

Румунія і Болгарія були уражені корупцією не менше України, але 

випередили її у економічному змаганні перехідного періоду, то це відбулося 

далеко не без ґрунтовної підтримки ЄС цих двох країн, якої наша країна не 

отримала у мірі, достатній для того, щоб не допустити військових дій з боку 

РФ проти неї (захоплення її територій та інших втрат). У будь-якому разі для 

попередження цієї військової агресії правових (політичних, економічних, 

інформаційних, ідеологічних та ін.) розважливості, далекоглядності, 
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передбачуваності та усього іншого, що організаційно зміцнює економіку та 

військову потужність ЄС, відносно України, на додачу до адекватних дій 

нашої публічної влади, виявлено не було. Навпаки вадами чиновників 

українських органів публічної влади скористалися недоброчесні (корупційні) 

суб’єкти з інших країн світу з метою ще більшого отримання вигоди й 

легшим способом для задоволення споживацьких настроїв власних громадян, 

отримання їхньої лояльності. 

До вже охарактеризованих видів глобалізаційних тенденцій 

з подолання корупції у публічно-правових відносинах додаємо також мовно-

культурний тренд. Його важливість важко переоцінити, адже він як і право, 

пронизує усі сфери суспільного життя. Через мову відбувається або 

виключається успішна трансформація антикорупційних норм публічного 

права у відкритому суспільстві. Сучасний світ спілкується за посередництва 

цифрового формату інформації. Відповідно через цей формат відбувається й 

формування ідеологічної політики держави й усього світу. Й мовна 

детермінація перебігу усіх соціальних процесів через терміни, поняття, 

юридичну техніку і тому подібні лексичні (смислові) інструменти 

відбувається на користь тієї нації, мова якої насичує сучасний інформаційний 

простір. Ідеологічний вплив посилюється масовістю англійської, яка 

уособлює й виражає низку важливих концептів в інтернеті та інших вимірах 

масової культури. А за відсутності конкуренції з боку інших мов, на рівні 

ідеології відбуваються деструкція (руйнування) права, за наслідками 

процеси, що аналогічні результатам перекручення економічної конкуренції. 

Якщо мова – це розширення просторів комунікації, світогляду, правової 

взаємодії, то чим більше її різновидів, тим духовно багатше суспільство 

(нація), людство. Його резистентність до зовнішніх загроз збільшується 

пропорційно кількості мов, які глобально поширені [208]. Мова ініціює 

ідентифікацію внутрішнього мотиву для розвитку та стабілізує його 

використання на усталеній цільній основі людських чеснот. Відбувається 

правова, а не примусова, соціалізація індивіда. Важливість розуміння 
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духовного світу людини (нації) й доступу до нього через її мову демонструє 

красномовний приклад інструментів колоніального поневолення, а саме: 

Великобританія використовувала цей чинник для експлуатації місцевого 

населення колоній, а тому потребувала у контексті досягнення цілі 

національного збагачення меншої кількості військ; а ось Російська імперія 

діяла часто навпаки. Показовим є той факт, що при 6-мільйонному населенні 

Туркестану Російська імперія тримала в регіоні 50 тисяч військ. Англія ж 

тримала в Індії 45 тис. військ при 200 млн населенні. Природно, що форми і 

методи колоніального правління двох країн мали корінні відмінності 

[246, с. 120]. 

Отже, глобалізація і право, у т. ч. й публічні антикорупційні 

законодавство й практика його застосування, явища соціальні, динамічні, 

мінливі, історичні й цивілізаційні. Негідне людини й тварини насильство 

ХХ ст. (рівно як і попередніх століть), що вчинялося за формальними 

зовнішніми (фенотипом) ознаками людьми, після Першої Світової війни та 

Другої Світової війни проілюструвало юристам, а ще більше політикам й 

підприємцям, існування й необхідність неухильного дотримання загальних 

для усіх людей цінностей. Стосується кожного й усіх одразу, у будь-якому 

місці на Землі та будь-коли. Відбувалося розуміння глобальності правових 

цінностей та людських чеснот, взаємозалежності людей один від одного. 

Хоча внаслідок такого перетворення доведених у правовій доктрині 

(В. М. Корецьким, Г. Лаутерпахтом, Р. Лемкіним, П. О. Недбайлом та ін.) 

аксіом гуманітарного змісту, вищезазначений тип насильства тільки 

поменшав, а точніше змістився у регіони, що виявилася економічно, 

військового, духовно нездатними його попередити та йому протистояти. Й ця 

тенденція творення насильства істотами людської подоби наслідок тенденції 

збереження потурання людським вадам, зневажання до права та іншим 

відхиленням від правових цінностей, а особливо у публічних правових 

внутрішньонаціональних та міжнародних відносинах. Переслідування 

приватного інтересу за рахунок публічного виявляє у цих відносинах тренд 
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глобальної корупції, а саме: одні країни багатіють за рахунок інших, а не 

відповідно до принципів права; розвиток інвестиційних проектів, особливо 

масштабних, складних технологічно й дороговартісних (наприклад, у сфері 

авіабудування, автомобілебудування, енергетики тощо), одних країн в інших 

країнах часто відбувається внаслідок підкупів (хабарів) найвищих посадових 

осіб (членів королівських родин, президентів, членів урядів, парламентаріїв), 

а не відповідно до правових принципів чесної економічної конкуренції;  

насильство домінує над заохоченням й стимулами там, де це абсолютно 

невиправдано правовою доктриною; рабство (у т. ч. з сексуальною метою), 

викрадення людей для отримання викупу чи для використання її органів 

(тканин), ґвалтування, каліцтва, вбивства під час військових операцій та інші 

акти насильства, що нижче гідності тварини, у ХХІ ст. далеко непоодинокі, а 

глобальні, особливо відносно біженців; тощо. Корупція наслідок і причина 

інших соціальних неправових відхилень людей, які разом тільки посилюють 

відчуття залежності, вразливості та інших детермінацій одних націй від 

рішень (діянь) інших націй. Міжнаціональні кореляції ідентифікують 

глобальність й відповідальність, а не відособленість й сваволю. Водночас 

корупційність та інші наслідки проявів людських вад детермінують 

тенденцію посилення глобальних проблем. При цьому їхньою особливістю 

стає далеко не глобальний, а виключно глокальний генезис, тобто 

переслідуючи вигоду власної нації глобальну проблему створює і/або 

визначальним чином посилює одна чи до десяти націй на Землі, що, звісно, 

не вичерпує людство і не є соціальною глобальністю, а ось негативні 

наслідки внаслідок такої деструктивної активності виникають для усіх націй 

нашої планети. Відповідно вирішення глобальних проблем (війн, 

екологічних, економічної і/або духовної злиденності тощо) передбачає з-

поміж іншого виключення корупції, що дозволяє одним націям переслідувати 

свої національні інтереси всупереч інтересам публічним – глобальним, 

всього людства. Правове забезпечення стійкості кореляції публічних 

інтересів людства з діяннями (рішеннями) кожної нації єдиний спосіб 



 

355 

створити тенденцію соціального розвитку у глобальному масштабі, а не для 

вузького кола осіб, залишаючись перманентно відкритим до практичного 

впровадження найкращих, з позиції прогресу на підставі правових цінностей, 

пропозицій. 

Тренди в антикорупційних трансформаціях публічного права являють 

собою усі суттєві перетворення механізмів утвердження людських чеснот 

у сфері публічно-правових відносин правовими засобами, які впродовж 

конкретного часу домінують над будь-якими іншими трансформаціями та 

підпорядковують їх. Глобальним вони стають остільки, оскільки стосуються 

громадян усіх націй. Глобальність таких трендів в основі зумовлена 

однаковою природою людини та змістом норм права, які потрібні для 

розвитку її чеснот (духовності) упродовж усього життя. Якщо корупція 

долається в межах однієї країни чи їхньої групи, то ефект від неї в інших 

країнах негативно впливає на всіх, обмежуючи людські можливості й 

сповільнюючи соціальний прогрес. За сферами життєдіяльності глобальні 

тренди недоброчесності вражають економічні, правоохоронні та інші правові 

відносини, що повинно бути враховано у законодавчих механізмах розвитку 

відкритого прогресу суспільства. В Україні такі тенденції наразі 

продовжують актуалізуватися в межах регіональних питань інтеграції до 

структур ЄС. На рівні доктрини урахування трендів відображається у змінах 

парадигми правових досліджень, зокрема й з проблем протидії корупції. 

Глобалізаційні тенденції подолання корупції у публічних відносинах 

розкриваються щонайменш через опосередковані силою права, 

інструментами авторитету його істини і/або примусу, їхні духовно-культурні 

(мовні, ідеологічні та ін.), комунікативні (політичні, інформаційно-цифрові 

та ін.), соціалізуючі (організаційні, управлінські), економічні (монетарні, 

фіскальні, бюджетні та ін.), військові виміри. Втілення найкращих 

юридичних практик у реальному житті відбувається силами конкретних 

суб’єктів права. Відповідно мета кожного у межах власної нації й місцевої 

соціальної спільноти докладати зусиль для обрання (призначення) на посаду 
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тих, хто успішно виявляє людські чесноти (їхній максимально можливий 

набір) та забезпечує використання іншими свого природного потенціалу на 

користь розвитку, відповідно до принципів природного права. У нинішньому 

світі, проте, спостерігається збереження дисбалансу доброчесності та 

корупції, на користь економічно й військово потужних країн, що посилює 

глобальні кризи та ускладнює вірогідність їхнього вирішення людською 

цивілізацією у відведеному їй для цього часі. Подальша зміна стану 

міжнаціонального спілкування (розвитку) вимагає перегляду чинних 

міжнародних домовленостей на основі забезпечення вільного від 

експлуатації та споживання розвитку для всіх й упорядкування спільних дій 

на основі правових, а не національнокон’юктурних стандартів з тенденціями 

до задоволення інтересів тільки окремих націй за рахунок інших. 

6.2. Досвід адміністративно-правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у 

зарубіжних країнах 

Досвід зарубіжних країн демонструє, що високий рівень корупції, 

економічна нерівність, низький рівень освіти – причини високого рівня 

злочинності [38, с. 179; 219]. При цьому ефективність антикорупційної 

стратегії ґрунтується на комплексному застосуванні примусових, 

попереджувальних та просвітницьких процедур. У цьому застосуванні 

важлива роль належить активній діяльності інститутів громадянського 

суспільства сприятиме зміцненню гарантій додержання законності,  прав і 

свобод людини та громадянина,  забезпеченню адекватності системи 

національної безпеки загрозам національним інтересам та економічним 

можливостям держави. Представники громадських організацій в розвинених 

країнах є членами спостережних рад при різноманітних державних 
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структурах, входять до складу спеціальних урядових чи парламентських 

експертних органів, надають рекомендації з актуальних проблем державної 

політики, намагаються впливати на політичні та адміністративні інститути, 

не долучаючись до їхньої безпосередньої діяльності [126, с. 168]. Високий 

рівень корупції зумовлений безсистемним характером реформ в Україні та 

Російській Федерації. Обидві країни вважаються вкрай корумпованими, 

ненадійними у виконанні контрактів і навіть такими, що мають ненадійний 

поліцейський захист фізичної безпеки. Україну та Російську Федерацію 

зарахували 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. 

Наприклад, в Російській Федерації, за різними відомостями журналістських 

розслідувань та експертних оцінок, доходи корупціонерів сягають третини 

національного бюджету, дорівнюють йому або перевищують його у двічі 

[63, с. 9-10; 217]. 

Досвід європейських країн особливо корисний для України, якщо взяти 

до уваги серйозність її намірів інтегруватися до ЄС. Врахуємо також, що 

його релевантність зумовлена тим, що причини і змістовне наповнення 

корупційної діяльності не має суттєвих національних відмінностей а, 

навпаки, мають спільні загальні закономірності протидії, що відображають 

зв’язки між причинами і наслідками недоброчесної поведінки. Передумовами 

корупції стають недофінансування посадових осіб органів публічної влади у 

поєднанні з порочністю людської натури низького рівня духовного розвитку, 

і/або, як у випадку контексту нашого дослідження, неправильним 

визначенням строків для ефективності антикорупційних обмежень щодо 

нейтралізації корупційних ризиків під час обіймання посад у приватних 

структурах після звільнення з роботи в органах публічної влади, 

декларування доходів й змін у майновому стані, під час виконання роботи за 

сумісництвом і за основним місцем роботи (розведення у часі за умови 

отримання ефекту для публічних інтересів) тощо. Й юридична коректність 
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відображення на рівні антикорупційного законодавства цих організаційно-

правових закономірностей прийнятно однакова як для України, так й для 

будь-якої іншої близької за правовими, економічними, духовно-культурними 

та іншими параметрами цивілізаційного розвитку до неї країни, зокрема тих, 

що складають ЄС. При цьому правозастосування однаково досконалих 

антикорпуційних норм права різне й суттєве покращення у цьому означає 

переймання досвіду тих держав, які вже мають більше доброчесності під час 

правореалізації у публічно-правовій сфері. 

Система органів публічної влади будується з метою задоволення 

потреб і правових інтересів населення. У випадку з антикорупційними 

органами єдиним виправданням їхнього існування стає втамовування 

соціального інтересу у чесності, добрій волі, доброчесності під час 

розподілу/витрачання публічних матеріальних цінностей (коштів, землі та 

іншого майна), а, за великим рахунком, – перерозподілу капіталу, прибутків 

господарської/підприємницької діяльності задля забезпечення вільного 

розвитку кожного як передумови вільного розвитку всіх. Цей інтерес має 

правовий зміст, оскільки відображає об’єктивно антропо- і соціокорисну, 

стійку, постійну, системну потребу людей, релевантну зазначеному 

інтересові.  

Україна наслідує модель створення спеціалізованих органів для 

протидії корупції – Національного антикорупційного бюро (Закон України 

від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро 

України»), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (ст. 8-1 та окремі 

положення інших статей Закону України від 14.10.2014 № 1697-VII «Про 

прокуратуру») і Вищого антикорупційного суду (Закон України від 

07.06.2018 № 2447-VIII «Про Вищий антикорупційний суд»). Щонайменш дві 

підстави стали цьому причиною: соціальний запит доброчесності та 

нездатність органів загальної правоохоронної спрямованості (поліції, 

прокуратури, судів та ін.) подолати корупцію/протидіяти їй. Відповідно 

маємо інститути, які вбудовані у наявну мережу органів публічної влади, 
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право і корупцію. Відкрите питання про можливості роботи усього цього у 

системі єдиного правопорядку і забезпечення доброчесності. Проблематика 

юридичної і/або управлінської системності сягає рівня філософії права і 

політики, загальних теорій права і публічного адміністрування, залишаючись 

актуальною для наукової розробки як для нашої країни, так і для зарубіжних 

країн. 

Очевидна глибина проблеми корупції у країнах, які наважуються 

створити органи спеціальної антикорупційної юрисдикції, означає її 

системність, що вимагає відповідного системного підходу до її елімінації із 

соціуму. Всередині антикорупційної системи органи юстиції виявляють 

ознаки спеціалізації на предметі забезпечення доброчесності чиновників 

органів публічної влади та тих осіб з приватноправових відносин, які 

стосуються публічних інтересів (раціонального витрачання публічних 

фінансів та ін.) 

Категорія «система» означає цілісну сукупність взаємозв’язаних і 

взаємодіючих частин. Зв’язки між компонентами системи завжди є 

суттєвими та органічними. Це означає, що ці зв’язки є виявом внутрішньої 

функціональної суті складових частин та відображують зміст і цільову 

спрямованість розвитку системи в цілому. Внаслідок цього зміна одного з 

компонентів викликає певні зміни всіх інших частин системи, а іноді -і 

системи в цілому. Наявність такої тісної взаємодії, органічного взаємозв’язку 

компонентів є причиною того, що в різноманітних процесах, у взаємодії з 

середовищем система виступає як єдине, цілісне утворення. Це виявляється 

тому, що внутрішні зв’язки між компонентами системи значно тісніші та 

стійкіші, ніж зв’язки цієї системи (або її окремих компонентів) з іншими 

матеріальними об’єктами зовнішнього середовища. Система активно впливає 

на свої компоненти, змінюючи та перетворюючи їх відповідно до своєї 

внутрішньої суті (природи). В результаті такого впливу первинні (вихідні) 

компоненти зазнають помітних змін: одні з них втрачають певні властивості, 

якими вони володіли до входження в систему, та набувають нових 
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властивостей; інші посилюють свої властивості в умовах внутрішнього 

середовища системи (внутрішньо системного середовища) і, таким чином, 

суттєво впливають на зовнішні функції системи в цілому; кількісних і 

якісних змін зазнають ті властивості компонентів, яких вони не втрачають 

[12, c. 9-10]. 

Розвиваючи концептуальні положення про успішність реалізації 

антикорупційні стратегії й відповідних програм на державному та 

громадському рівні, які демонструють Сполучене Королівство Великої 

Британії і Північної Ірландії, Королівство Нідерланди, Федеративна 

Республіка Німеччина, Республіка Сінгапур, які розкрив О. В. Шкуропат, 

відзначимо наступне.  

У Нідерландах існує трьохрівнева система протидіїкорупції. Перший 

рівень представляють відділи внутрішніх справ (внутрішні служби безпеки), 

які функціонують у міністерствах та у більшості державних, установ, 

організацій. Наступним структурним рівнем в системі боротьби з корупцією 

є так звана Служба Громадського Звинувачення (The Public Prosecution 

Service), яка має дев'ятнадцять регіональних офісів, в кожному з яких є свій 

громадський обвинувач, який веде справи по кримінальним розслідуванням. 

Національний громадський обвинувач, в свою чергу співпрацює з 

генеральною прокуратурою («Rijksrecherche»), яка складає третій 

організаційний рівень в системі боротьби з корупцією. Статтею 178 

Кримінального Уложення Королівства Нідерланди від 1881 року була 

введена сувора відповідальність для осіб, які дають подарунок або тільки 

обіцяють вручити подарунок з тим, щоб вплинути на прийняття рішення, яке 

розглядається суддею у справі у вигляді ув'язнення на термін до 6 років. 

Якщо подарунок чи обіцянка подарунка було дано з тим, щоб досягти 

засудження невинного по кримінальній справі, то Уложення в цьому випадку 

встановлювало покарання для хабародавця до 9 років позбавлення волі. 

Чесність і незаплямована репутація є безумовною суспільною цінністю і 

обов'язковою якістю громадянина, що перебуває на службі у суспільства, 
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захист доброчесності грає не менш важливу роль в антикорупційній політиці, 

ніж її стимулювання. Корупційні справи в Нідерландах визначаються як 

«справи з нанесення серйозного збитку репутації державного службовця». І 

це не випадково. Тим самим підкреслюється, що завдання слідства не тільки 

зловити і покарати корумповану особу, але й захистити репутацію того, кого 

суспільство незаслужено запідозрило в корупції. Державний чиновник, який 

викритий в отриманні хабара, розглядається, з точки зору моралі, як ворог 

держави і до кінця життя отримує заборону на зайняття посад в органах 

влади, втрачає всі соціальні пільги, які надає державна служба, наприклад, 

пенсійне та соціальне обслуговування. Важливу роль у моніторингу корупції 

відіграє інститут добровільних інформаторів, що повідомляють в 

контролюючі органи про відомі їм випадки підкупу посадових осіб. У той же 

час громадяни, які направляють для перевірки до органів влади повідомлення 

неправдивого характеру, по-перше, втрачають суспільну довіру і репутацію 

до себе як до джерела достовірної інформації, а по-друге, можуть бути 

притягнуті за наклеп і приниження гідності особистості до суворого 

кримінального покарання. Не залишається поза цією політикою і поліція, яка 

свою владу отримує від населення і відповідно до закону від 1993 р. «Про 

поліцію» реалізує її на основі партнерських відносин з цим суспільством. 

Поліція в Нідерландах є частиною громадянського суспільства. Поліцейський 

у Нідерландах зобов'язаний проявляти високий професіоналізм у своїй 

діяльності і бути прикладом законослухняної поведінки. Голландці 

вважають,що поліцейський тільки тоді буде користуватися повною довірою у 

народу, коли громадськість буде впевнена в непідкупності поліції.  

У Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії 

сприйняття корупції традиційно більш нетерпиме порівняно з населенням 

в Україні. Основною сферою корумпованості залишається фінансовий 

сектор, особливо банківський та інвестиційний (за участі транснаціональних 

корпорацій), а також галузь політики. Якщо проблеми з корупцією у 

британській поліції зустрічаються час від часу, то серед суддів це явище 
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викорінено. На законодавчому рівні ухвалено закони з протидії корупції і 

спеціально з протидії хабарництву [521]. 

Антикорупційна система Великобританії характеризується наявністю 

високих стандартів громадянської поведінки, ефективним соціальним 

контролем за державними службовцями, скасування парламентського 

імунітету для депутатів які вчинили корупційні дії. Основу антикорупційного 

законодавства складають Закон про хабарництво в публічних організаціях 

1889 р. i закони про попередження корупції 1906 і 1916 рр. Законом про 

«Продаж посад» 1809 року в редакції Закону «Про кримінальне право» 1967 

року передбачена відповідальність за корупцію у вигляді продажу, купівлі, 

угод з метою отримання якої-небудь посади, у тому числі й роботи по найму. 

Винні караються позбавленням волі на строк до двох років і позбавленням 

права назавжди посідати відповідну посаду. У 1995 році Комітетом Нолана 

сформульовано сім принципів державної роботи чиновників, які закладені у 

своєрідному Кодексі поведінки: некористолюбство – служіння тільки 

громадським інтересам, відмова від яких-небудь дій для досягнення 

матеріальних і фінансових вигод для себе, своєї сім’ї та друзів; непідкупність 

– недопущення якої-небудь фінансової або іншої залежності від зовнішніх 

осіб або організацій, які можуть вплинути на виконання офіційних 

обов’язків; об’єктивність – неупереджене вирішення всіх питань; підзвітність 

– відповідальність за вчиненні дії перед суспільством і надання повної 

інформації в разі публічної перевірки; відкритість – максимальне 

інформування суспільства про всі рішення і дії, їх обґрунтованість(при цьому 

скорочення інформації допустиме при необхідності дотримання вищих 

громадських інтересів); чесність – обов’язкове повідомлення про свої 

приватні інтереси, пов’язані з громадськими обов’язками, вжиття всіх заходів 

для вирішення можливих конфліктів на користь громадських інтересів: 

лідерство – дотримання принципів лідерства й особистого прикладу у 

виконанні стандартів громадського життя [120]. Ці принципи схожі на 



 

363 

правила етичної поведінки для китайських чиновників, запроваджені у 

2012 р. [430]. 

У Великобританії співробітники державної служби протягом двох 

років після виходу на пенсію або звільнення не мають права обіймати посаду 

в приватному підприємництві без дозволу свого відомства. Це правило 

поширюється і на тих колишніх службовців, які мають намір заснувати 

власну фірму для консультування приватних підприємців. Такі дозволи 

видаються тільки в тому випадку, якщо дії конкретного чиновника «не 

викликають підозри», що він у період своєї роботи в державній установі 

надавав певним фірмам пільги та переваги в розрахунку на відповідну подяку 

з їх боку в майбутньому. Загальним правилом є те, що колишнім службовцям 

забороняється переходити на роботу в такі приватні компанії, з якими ведуть 

справи їх колишнє відомство. Важливу роль відіграють інститути 

громадянського суспільства, в першу чергу, багаточисленні неурядові 

організації, ЗМІ. Не останнім інструментом є заохочення доносів, які 

позиціонуються як прояв активної громадянської позиції. Саме сигнали, які 

надходять від громадськості, експертів неурядових організацій і ЗМІ, дуже 

часто складають основу, в тому числі гучних антикорупційних справ у 

Великобританії. 

Відносно країн загального права вважаємо за необхідне наголосити, що 

практики підкупу судді у США не характерні для громадян США і 

є поодинокими, корупція обмежено поширена в органах поліції. В Канаді 

стримуючими корупцію чинниками стали усталені традиції доброчесності; 

піклування про якість законодавства; активна участь громадян у боротьбі за 

свої права у передбачених законом рамках та врахування їхніх думок 

публічною владою; гідна заробітна плата для чиновників і стимулювання 

кар’єрного зростання. Також наголошено, що українці в Канаді не виявлять 

специфічних рис корупційної ментальності, а відображають культурні коди 

Канадської нації. 
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Відчутні результати у протидії корупції досягнуті в Німеччині. 

Організаційно-правовий механізм попередження корупціїв цій державі 

передбачає: визначення переліку посад схильних до корупції; посилення 

відомчого контролю у формі ревізій; особливий підхід при призначенні осіб 

на посади, виконання яких допускає можливість здійснення корупційних дій; 

навчання і підвищення кваліфікації співробітників для неприйняття ними дій, 

що підпадають під склад корупційних злочинів; посилення службового 

нагляду керівництвом федерального органу; ротація персоналу, що займає 

посади,найбільш схильні корупції;суворе дотримання приписаних процедур 

при виділенні і оформленні державних замовлень; чіткий поділ етапів, 

пов'язаних з плануванням, виділенням і розрахунками при оформленні 

державних замовлень. Окрему увагу приділяється системі адміністративних 

заборон на державній службі, серед яких законодавством визначено 

заборони, а саме: 1) на здійснення державним службовцем підприємницької 

діяльності як особисто, так і через довірених осіб, в тому числі участь у 

діяльності правління, наглядової ради або в іншому органі товариства, 

товариства або підприємства будь-якої іншої правової форми; 2) на заняття 

посади в раніше підконтрольних організаціях протягом 5 років після 

залишення державної служби. У разі відставки чиновник повинен отримати 

дозвіл уряду на роботу в приватному секторі, якщо колишня діяльність 

службовця мала відношення до даного виду діяльності. В іншому випадку 

поведінка державних службовців може розглядатися як корупційна.  

Позитивним і дієвим досвідом у подоланні корупції славиться і така 

азіатська держава як Республіка Сінгапур, яка першою серед сучасних 

індустріальних країн почала активну боротьбу з корупцією та зміцнення 

морально-етичних засад влади та професіоналізму апарату державного 

управління. Це відбувалося за керівництва її лідера Куан Ю Лі та його 

команди однодумців [267].  

Антикорупційна стратегія країни орієнтована на три головні завдання: 

позбавлення державного апарату від хабарників; спрощення бюрократичних 
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процедур і посилення правової регламентації повноважень чиновників; 

контроль за дотриманням етичних стандартів службової діяльності. Для 

подолання і протидії корупції в цій невеликій країні було створено Бюро з 

розслідування корупції. Директор бюро підпорядковується особисто прем'єр-

міністру Сінгапуру, і ніхто не може наказати йому припинити розслідування. 

Бюро перевіряє банківські рахунки, майно не тільки самих чиновників, але і 

їхніх дітей, дружин, родичів і навіть друзів. Невідповідність витрат 

чиновника його статкам – підстава для розслідування.  

В контексті реалізації ефективної антикорупційної політики, 

керівництво Республіки Сінгапур визначило наступні: 1) введення інституту 

конфіскації майна корупціонерів; 2) спрощення процедур прийняття рішень, 

забезпечення однозначності антикорпуційних положень законів; 

процесуальний баланс доказування складів корупційних правопорушень, 

зокрема у справах щодо незаконного збагачення [544]; 3) відміна дозволів і 

ліцензій, що ліквідувало живильний ґрунт хабарників; 4) підвищення зарплат 

і встановлення високих соціальних гарантій для публічних службовців; 

5) ухвалення дієвого антикорупційного законодавства; 6) посилення 

кримінальної відповідальності за корупцію; 7) практика постійної і 

планомірної ротації управлінських кадрів; 8) законодавчі гарантії безпеки 

особи та членів його сім’ї, що надали свідчення за фактами корупції; 

9) широке висвітлення антикорупційної діяльності в ЗМІ; 10) проведення 

незалежної експертизи законів і нормативних актів напредмет корупційних 

наслідків; 11) оновлено суддіський корпус.  

Отже, система заходів антикорупційної спрямованості, яка була 

реалізована керівництвом держави, характеризується всебічною 

продуманістю, системністю, актуальністю, суворістю і послідовністю. 

Більшістю представників нинішнього покоління лідерів Сінгапуру принцип 

«залишатися чесним і непідкупним» бачився як звичка і норма життя. В них 

була прекрасну освіта, гідне і стабільне матеріальне положення. Їхньою 

особистою бездоганністю створювався новий моральний клімат в 
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суспільстві. Громадською думкою корупція стала розглядатися як загроза для 

успішного розвитку суспільства, авторитета держави на міжнародній арені. 

Складовою частиною ефективної роботи публічної адміністрації стали 

правила постійної підготовки та підвищення кваліфікації. Кожен чиновник 

зобов'язаний проходити як мінімум 100 годин навчання врік, у тому числі з 

проблематики антикорупційної політики держави. Вище державне 

керівництво, насамперед міністри, володіють університетською освітою і 

цілком самодостатні люди, щоб не вдаватися до протиправних методів 

забезпечення свого матеріального благополуччя.  

Антикорупційна політика Сінгапуру заснованана на таких 

найважливіших принципах: 1) заходи повинні вживатися по відношенню до 

обох сторін: хабародавця і хабароотримувача; 2) корупцію необхідно карати 

в адміністративному або кримінальному порядку, але громадський осуд – 

невід'ємна частина процесу покарання; 3) проведення чіткої межі між 

державними обов'язками та особистими інтересами; 4) необхідне зміцнення 

верховенства закону; 5) корупція має бути максимально виключена шляхом 

встановлення ясних і чітких методів роботи і прийняття рішень; 6) лідери 

повинні подавати особисті приклади бездоганної поведінки на найвищому 

рівні (непідкупність повинна бути ключовим критерієм, основною метою 

політичних лідерів); 7) необхідна наявність гарантій, що саме визнання 

особистих і професійних заслуг, а не родинних зв'язків або політичне 

заступництво повинно бути визначальним фактором при призначенні 

посадових осіб; 8) дотримуватися принципу непідкупності та звільняти 

чиновників, які заплямували свою репутацію; 9) державні службовці повинні 

бути забезпечені гідною платнею; 10) необхідне створення ефективного, що 

працює на принципі чесності та відданості своїй справі, органу по боротьбі з 

корупцією та захист інформаторів [417, с. 64-71]. 

Королівство Данія щорічно займає високі позиції серед країн з 

високоефективними інструментами з протидії хабарництву і, отже, з низьким 

рівнем корупції. Основу антикорупційного законодавства цієї держави 
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складають законодавчі акти про адміністративну та кримінальну 

відповідальність за вчинення корупційних злочинів. Максимальний термін 

позбавлення волі за хабарництво, передбачений Кримінальним кодексом 

Данії, на державній службі становить - 6 років, у приватному секторі - 4 роки 

251. Діяльність державних службовців регламентується кодексом честі 

чиновників. Сильне і розвинуте громадянське суспільство (42% населення 

займається волонтерством та благодійністю) здатне заявляти про випадки 

корупції в особі громадян, які реалізовують таким чином право на свободу 

висловлювання своєї думки й виявляють готовність нести відповідальність за 

сказане перед судом, звертаючись до правоохоронних органів для 

проведення розслідувань на предмет виявлення фактів корупції. В сфері 

господарських відносин, які за визначенням має найбільший потенціал 

корупційних вигод, а, відповідно, й ризиків, ця країна має низку ефективних 

антикорупційних організацій, а саме: Датське агентство міжнародного 

розвитку, Торговий рада Данії, Датське агентство по кредитуванню 

експортних організацій, Конфедерація датської промисловості, Фонд 

індустріалізації для країн, що розвиваються [360, с. 90-91]. 

Трансформації національних правових систем у Європі відбуваються 

до одних з найкращих антропологічних стандартів  у світі. Утвердження 

верховенства загальнолюдських прав людини під час та за наслідками 

перебігу цих процесів залишається головною метою публічної влади 

відкритого громадянського суспільства. Успішність перетворень такого 

характеру забезпечується за рахунок належного функціонування судів, 

прокуратури, слідчих та інших інститутів повноцінної інфраструктури 

з протидії корупції. При цьому країни високого й стійкого рівня створюють 

суди, які організаційно й функціонально призначені для відправлення 

антикорупційного правосуддя. Україна наразі продовжує антикорупційні 

реформи, зокрема, вживає заходів для ефективності її Вищого 

антикорупційного суду (Закон України від 07.06.2018 № 2447-VIII), який 

розпочав свою роботу 05.09.2019 р. й потребує запозичення відповідного 
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успішного досвіду зарубіжних країн. Специфіка такої потреби визначальною 

мірою детермінована контекстом інтеграції до ЄС, а тому особливої цінності 

набуває досвід європейських країн, які мають суди такого типу. Серед них 

всього три країни Республіка Словаччина (Slovenská republika), Республіка 

Хорватія і Республіка Болгарія.  

У складі антикорупційної інфраструктури важливість досліджуваних 

судів пояснюється їхньою інституційною спроможністю вирішувати 

корупційні справи, за рахунок чого очікується мінімізація корупційних 

проблем до рівня прийнятного для стандартів законодавства ЄС. Інакше 

корупційний фактор робить суспільство незбалансованим, адже такий тип 

проблем є системною перешкодою для організації та ефективної діяльності 

органів державної влади. Врешті-решт корупція суттєво ускладнює темп та 

якість інтеграції України та Республіки Словаччина до структур ЄС 

відповідно до паритетних засад. Наприклад, згідно з дослідженням 

Словацької Академії наук, слід прийняти більш суворі антикорупційні заходи 

і підвищити ефективність судової системи по відстоюванню прав інвесторів 

[69]. Серйозними проблемами антикорупційної політики залишається 

політичний тиск на поліцію; питання фінансування політичних партій (у т. ч. 

ефективних механізмів контролю за їхніми витратами); однією з найбільш 

корумпованих сфер залишається охорона здоров’я; істотною проблемою у 

сфері антикорупційної політики є ситуації щодо судочинства – слабкість та 

залежність судової гілки державної влади визначається істотним впливом та 

втручанням з боку політиків, а також значним обсягом справ у судах, що 

зумовлює затягування розгляду справ, а також постійні зміни законодавства; 

незавершеність законодавчої роботи та недостатня воля чиновників, 

відсталість інституційної основи роботи антикорупційних механізмів 

[71, с. 30]. 

Slovenská republika перша держава Європи, яка вирішила створити 

Спеціальний суд (Špeciálny súd, фактично Антикорупційний кримінальний 

суд) та прокуратуру як спеціальні установи в судовій та прокурорській 
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системах та ключові елементи всієї антикорупційної інфраструктури. 

Ухвалений парламентом у 2003 р. закон про створення Спеціального суду, 

що здійснює судове провадження у справах з корупції та організованої 

злочинності, було впроваджено у реальному житті у 2005 р., коли цей суд 

почав працювати [508]. Тоді у 2003 р. Республіка Словаччина займала 

59 місце (серед 133 країн) у рейтингу сприйняття корупції (CPI of 

Transparency International), для порівняння зі 180 країн: у 2009 р. – 56, 

у 2019 р. – 59. Україна у 2018 р. обіймала у цьому рейтингу 120 місце, 

у 2019 р. – 126, у 2003 р. – 106. 

Фактично такий суд покликаний усунути перепони неупередженого 

вирішення корупційних справ, що часто мали місце у вигляді впливу 

міжособистих (неформальних) зв’язків юристів (суддів, адвокатів, слідчих, 

прокурорів), які брали участь у справі, та обвинувачених (і/або місцевих 

впливових підприємців тощо). Цим суддям стандартно для такого типу судів 

надали високу винагороду за роботу, забезпечили можливості їхньої 

персональної охорони та процесуальні гарантії незалежності.  

Корупціонери і/або інші противники Спеціального суду РС домоглися 

через Конституційний Суд Республіки Словаччина визнання 17.07.2009 р. 

неконституційним вищезазначеного закону з підстав порушення принципу 

незалежності цих суддів (адже їх перевіряли за низкою параметрів на 

предмет безпеки/неупередженості – the security clearance procedure / special 

screening procedures  helped  ensure  the  court’s  integrity), їхньої надмірно 

високої суддівської винагороди (порівняно із суддями інших судів) та 

питання щодо підсудності справ відносно чиновників вищих (найвищих) 

органів публічної влади. Утім 17.07.2009 р. парламент ухвалив закон «Про 

спеціалізований кримінальний суд та про внесення змін до деяких законів» 

(у цей же день набув чинності), якому були передані усі справи й до якого 

перейшли працювати судді зі Спеціального суду Республіки Словаччина 

[502]. Така організованість та відповідальність парламентаріїв й переважна 

підтримка найвищого політичного керівництва держави була детермінована 



 

370 

багатотисячними мітингами та іншими формами активності відкритого 

громадянського суспільства. Громадяни  під час тогочасних масових 

вуличних демонстрацій гостро критикували спроби зруйнувати судову 

антикорупційну ланку, наполегливо й жорстко вимагали негайно забезпечити 

її належну роботу. Фактично виступи громадян довели, що громадянське 

суспільство РС життєздатне та відкрите до прогресу (за відповідною 

концепцією К. Р. Поппера), зокрема й через недопущення згортання 

антикорупційних реформ та забезпечення наступництва роботи 

антикорупційного суду Республіки Словаччина без жодних перепон та загроз 

як для його суддів, так й для верховенства права й доброчесності. Й нині 

вони продовжують боротися за доброчесність публічної влади своєї країни, 

наприклад, під час щорічних демонстрацій на підтримку неупередженого 

розслідування вбивства у власному будинку 21.02.2018 журналіста 

Я. Куцияка (та його нареченої), який останнім часом займався 

журналістським розслідуванням корупційних зв’язків вищого керівництва РС 

з підприємцями Республіки Італії [516]. Така громадянська боротьба за 

доброчесність чиновників посідає своє чільне місце серед інструментів 

антикорупційних трансформацій публічно-правових відносин [487]. 

Головними чеснотами суддів Спеціалізованого кримінального суду 

(Špecializovaný trestný súd) стали сумління та справедливість. Вимоги до 

кандидатів на посади до цього суду передбачають, що суддя призначається 

Судовою радою Республіки Словаччина (аналог Вищої ради правосуддя 

України) з числа кандидатів на посаду судді на підставі результатів 

колективної процедури відбору, який практикує юридичну практику не 

менше 10 років (п. 3 § 11). Інші вимоги стандартні щодо обіймання посади 

судді: громадянство, вік від 30 років, юридична освіта вища не менше 

другого ступеня (магістра), повна правосуб’єктність (право- і дієздатність, 

осудний, відсутність медичних протипоказань), відсутність судимості, 

відповідає умовам суддівської компетентності, постійно проживає у 

Республіці Словаччина, склав кваліфікаційний іспит судді, успішно завершив 
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процедури відбору на посаду судді, письмово погодився працювати суддею. 

Передумовами суддівської компетентності є моральні стандарти і 

доброчесність судді, необхідні для правильного і відповідального виконання 

своїх функцій. Суддя призначається Президентом Республіки Словаччина за 

пропозицією Судової Ради Республіки Словаччина безстроково. Після свого 

призначення суддя приймає присягу, передбачену Конституцією, та підписує 

її текст [503]. 

У Спеціалізованого кримінального суду Республіки Словаччина 

працює 15 суддів, яким, відповідо до параграфу § 14 Кримінального 

процесуального кодексу Республіки Словаччина, підсудні справи щодо 

вбивства; махінацій у державних закупівлях та на публічних аукціонах 

(п. 3 § 266 Кримінального кодексу Республіки Словаччина); підробки, зміни 

та несанкціоноване виробництво грошей та цінних паперів (п. 4 § 270 

КК Республіки Словаччина) зловживання владою публічною службовою 

особою (літери b), в), е), f), g), h), i), l) або m) п. 3 і п. 4 § 326 КК Республіки 

Словаччина); отримання хабара (§ 328 - 330 КК Республіки Словаччина); 

пов'язані з хабарництвом (§ 332 до 334 КК Республіки Словаччина); непрямої 

корупції (§ 336 КК Республіки Словаччина); виборчої корупції (§ 336а 

КК Республіки Словаччина); зі спортивної корупції (§ 336b КК РС); 

встановлення, складання або підтримки злочинної групи та особливо тяжких 

злочинів, скоєних злочинною групою; терористичні злочини; за певних умов 

кримінальні злочини проти власності, передбачені заголовком IV особливої 

частини КК РС, або економічні правопорушення, передбачені заголовком 5 

особливої частини КК Республіки Словаччина; злочинів, що завдають шкоди 

фінансовим інтересам ЄС; два останніх види злочинів та вбивства, за умови 

дотримання умов спільної дії; злочини екстремізму (§140а КК Республіки 

Словаччина) [537]. Сфера юрисдикції Спеціалізованого кримінального суду 

Республіки Словаччина визначається категорією правопорушення, а не його 

тяжкістю. Відповідно формально Спеціалізованого кримінального суду 

Республіки Словаччина має право відправляти правосуддя у випадках усього 
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діапазону корупції – від найдрібнішої до наймасштабнішої, незалежно від 

розміру предмету корупційного злочину і/або юридичного статусу його 

суб’єкта. Так, державним службовцям у РС заборонено приймати чи 

вимагати подарунки (вигоду матеріальну або нематеріальну, у т. ч. обіцянки 

її надати в майбутньому) чи інші вигоди, які можуть вплинути на його 

поведінку та рішення, або які можуть вважатися винагородою за виконання 

своїх обов'язків. Він може приймати подарунки чи інші пільги, що надаються 

урядом для належного виконання його роботи чи інші подарунки (пільги), 

передбачені на офіційних переговорах та нарадах, пов’язаних із виконанням 

державної служби, які не можуть впливати на виконання його обов'язків 

[545]. Наприклад, 11.03.2020 поліція РС затримала 13 суддів за 

звинуваченнями зловживання державною владою, корупції та втручанні в 

незалежність суддів [493]. 

Багато хто зі словацької антикорупційної спільноти відзначив, що 

найважливіші справи, ті, що стосуються великої корупції, вчинені топ-

чиновниками, ніколи не потрапляють до Спеціалізованого кримінального 

суду Республіки Словаччина, навіть якщо докази є вагомими. На думку 

критиків, кримінальні обвинувачення Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Республіки Словаччина, які вона передає до Спеціалізованого 

кримінального суду Республіки Словаччина часто є дрібним хабарництвом, 

де предметом стають невеликі суми грошей, а суб’єктами злочину – 

чиновники нижчого рівня. Словацький досвід, таким чином, свідчить про те, 

що корумповані еліти топ-чиновників допускають створення й 

функціонування судів та інших суміжних інститутів попередження корупції 

та боротьби із нею рівно настільки, наскільки ці інститути не зачіпають їхні 

інтереси й не розслідують обставини корупції, підтримують обвинувачення, 

розглядають й вирішують корупційні справи, виносячи рішення проти них чи 

їхніх близьких (пов’язаних) осіб. Якщо у перші роки формування й 

подальшого функціонування Спеціалізованого кримінального суду 

Республіки Словаччина він був постійним фокусом жорстких нападів 
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(диверсій) з боку потужних політичних діячів і суддів, оскільки вони 

побоювалися, що ця нова інституція притягне їх чи їхніх близьких осіб 

(партнерів) до кримінальної відповідальності, то у подальшому ці напади 

зрештою згасали й топ-корупціонери стали вже не такими стурбованими 

фактами існування й роботи Спеціалізованого кримінального суду 

Республіки Словаччина. Вони відчули, що фактично мають інструментарій 

для негласного підтримання свого імунітету від юрисдикції цього суду, 

зокрема Офіс спеціалізованої прокуратури не висуває звинувачення 

у корупції проти потужних політичних (економічних) фігур, навіть коли є 

вагомі докази провини. Вчені пропонують звузити юрисдикцію 

Спеціалізованого кримінального суду Республіки Словаччина категорією 

корупційних справ проти топ-чиновників, хоча питання кількості 

корупційних справ й перевантаження ними суддів цього суду при цьому не 

стає визначальним [525]. Важливо, щоб за дріб’язковими справами по 

корупції і/або проти чиновників нижчих ланок публічної влади, за кількістю 

такого роду справ не втрачалася статистика й якісні показники боротьби з 

топ-корупцією, яка завдає найбільше шкоди публічним інтересам, 

демонструючи визначальну питому вагу втрат можливостей розвитку 

суспільства від неї. Більше цього, саме першочерговий акцент на боротьбі з 

корупцією чиновників вищих (найвищих) органів публічної влади став 

запорукою успіху антикорупційної роботи у Республіці Словаччина. 

Отже, Республіка Словаччина першою у Європі створила 

Спеціалізований кримінальний суд з корупційних справ (Špecializovaný 

trestný súd, 2003 р.). До складових антикорупційної інфраструктури цієї 

держави належить також Спеціалізована антикорупційна прокуратура й 

правоохоронні підрозділи МВС, а саме: Управління інспекційної служби 

(Úrad inšpekčnej služby), що здійснює розслідування корупційних справ 

відносно співробітників МВС; Національне кримінальне агентство 

(з 2012 р.), правонаступник незалежних офісів з питань корупції та боротьби 

з організованою злочинністю МВС, покликане уніфікувати боротьбу 
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з корупцією та іншими найтяжчими формами кримінальних правопорушень, 

виключити дублювання оперативної діяльності за цією категорією 

проваджень. Концептуальну, методологічну, правову та управлінську 

діяльність у галузі запобігання корупції забезпечує Департамент запобігання 

корупції (Odbor prevencie korupcie; створено 2017 р.) уряду Словацької 

Республіки. 

Потреба у створенні спеціалізованої установи у Республіці Болгарії для 

відправлення правосуддя за категорією корупційних кримінальних була 

зумовлена потужною корупцією, яка виключала ефективність реформування 

на шляху інтеграції до високих стандартів публічного адміністрування у ЄС 

[35, с. 114]. Якщо країна відчуває історико-правову неминучість створення 

такої інституції, то її варто створити. При цьому лінгвістично-правовий 

(семантичний) досвід європейських країн сукупно з політико-правовими 

чинниками з-поміж іншого, виявив, що номінації означення «спеціальний», 

«надзвичайний», «особливий» та подібні у назві такого суду матимуть 

наслідки визнання неконституційним його діяльність. Наприклад, за 

ч. 5 ст. 125 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, створення 

надзвичайних та особливих судів не допускається. Наступне за створенням 

спеціалізованого антикорупційного суду питання стосується суттєво 

складнішої проблеми – його ефективності, спроможності робити те, заради 

чого він виник. У цьому зв’язку варто пам’ятати про залежність такої роботи 

від відповідної діяльності усіх інших складових антикорупційної 

інфраструктури – слідчих, прокурорів, громадськості. Жодних успіхів такого 

типу правосуддя марно чекати, якщо усі інші учасники антикорупційних 

проваджень неефективні, громадяни толерантні до корупції, публічно-

правові відносини найвищого рівня насичені недоброчесністю тощо. Також 

визначальною передумовою доречності створення та подальшого очікування 

користі від роботи зазначеного суду стає досконале кримінальне та 

кримінально-процесуальне законодавство. Якщо формулювання складів 

злочинів неякісні і/або кримінально-процесуальне законодавство не дозволяє 
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порядним і професійним правоохоронцям розслідувати корупційні злочини і 

доводити у суді вину корупціонерів, то поява антикорупційного суду 

передчасна. Як бачимо порушене у цій роботі питання міждисциплінарне. 

Відповіді на нього цікавлять посадових осіб органів публічної влади, які 

щиро бажають поширювати стандарти доброчесності, вбачаючи у цьому 

ресурс для соціального прогресу. Варіанти вирішення корупційної проблеми 

невсипно  формулюють вчені. 

Боротьба з організованою злочинністю є викликом для будь-якої 

країни. Організована злочинність все більше набуває транскордонного 

характеру, а складність цього виду злочинної діяльності вимагає наявності 

інших інструментів зустрічної дії, ніж тих, що призначені для боротьби зі 

звичайною злочинністю. Звернення до спеціалізованих органів на перший 

погляд здається привабливою ідеєю. Болгарія - одна з тих країн, в яких за 

останні кілька років були реструктуровані або створені абсолютно нові 

органи, головною місією яких є боротьба з організованою злочинністю. 

Спеціалізовані суди та Спеціалізована прокуратура - приклади таких 

структур, поява яких значною мірою відповідає реакції на критику ЄС щодо 

відсутності видимих результатів у боротьбі з організованою злочинністю 

[137, c. 6]. 

 В своєму висновку під назвою «Системна проблема неефективності 

розслідування в Болгарії» 2015 р. ЄСПЛ відзначив, що вже у понад 45 своїх 

судових рішеннях проти Болгарії суд зобов’язав публічну владу Болгарії 

провести ефективне розслідування і вважає, що ці повторювані недоліки 

виявляють існування системної проблеми. Європейська комісія додала, що 

хоча ці рішення ЄСПЛ, очевидно, стосуються державної влади загалом, 

більшою мірою питання має правоохоронний характер й проблеми 

кореняться у прокуратурі та судовій владі. Тривка основа утвердження ідеї 

верховенства права в країні продовжує зумовлюватися загрозою зростання та 

стійкості інститутів корупційних зв’язків. У звіті Європейської комісії з 

питань співробітництва у справі правосуддя та результатах інших 
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соціологічних досліджень відзначається, що тільки близько 4% болгарського 

суспільства довіряють судовій владі [4, c. 5]. Голова Верховного касаційного 

суду РБ відзначив, що оскільки болгарські олігархи сильно впливають на 

державу, то будь-яка спроба повернути владу в руки громадян справді може 

перетворитись на переворот. Корупційна система представлена великою 

кількістю людських та матеріальних ресурсів, яка гарно функціонує та вміло 

користується послугами, засобами масової інформації, економікою, 

політикою і, звичайно, судовою владою [338]. Тому, наприклад, доречною 

стає впровадження єдиної системи обміну інформацією між структурами 

судової влади, Міністерством внутрішніх справ, податковою адміністрацією, 

Митницею, Державним органом дебіторської заборгованості, Державним 

агентством фінансового нагляду та Національним статистичним інститутом 

[4, c. 8]. 

Спеціалізований кримінальний суд та Апеляційний спеціалізований 

кримінальний суд Республіки Болгарія спочатку були визнані непотрібними і 

небезпечними ініціативами, що ставлять під загрозу основні права людини та 

досягнення демократичного суспільства. Під час публічної дискусії з питання 

про те, чи слід створювати такі суди, позиція щодо того, що вони стануть 

репресивними установами, що обслуговують каральну політику та інші 

інтереси домінуючої політичної сили, є інструментом для поводження з 

політично незручними людьми, особливо з конкурентами. Початкові 

заперечення та компрометація ідеї створення спеціалізованих судів 

загострила увагу громадськості до діяльності цього органу юстиції, 

створеної, незважаючи на упередженість експертів та представників 

громадськості. Наразі інтерес громадськості та ЗМІ до функціонування цього 

суду зростає й суспільство очікує реальних результатів у боротьбі з 

корупцією, яка часто стає складовою організованої злочинності [137, c. 6]. 

Профільним нормативно-правовим актом антикорупційного змісту в 

кінці грудня 2017 р. став Закон «Про запобігання корупції та конфіскацію 

незаконно набутого майна» (втратили чинність Законите «За публичност на 
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имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности» 2000 р., 

«За предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси» 2008 р., «За 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество» 2012 р.) 

[129]. 

Кожна Держава-учасниця забезпечує, відповідно до основоположних 

принципів своєї правової системи, наявність органу чи органів або осіб, які 

спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою правоохоронних 

заходів. Такому органу чи органам забезпечується необхідна самостійність, 

відповідно до основоположних принципів правової системи Держави-

учасниці, щоб вони могли виконувати свої функції ефективно й без будь-

якого неналежного впливу. Такі особи або працівники такого  органу  або 

органів повинні мати  відповідну кваліфікацію та ресурси для виконання 

покладених на них завдань (ст. 36) [170].  

 За ст. 411а Кримінально-процесуального кодексу Республіки Болгарія, 

спеціалізовані кримінальні суди мають юрисдикцію у справах про злочини 

вчинені членами Комісії з питань боротьби з корупцією та конфіскацією 

незаконно набутого майна, Національного бюро контролю за спеціальними 

розвідувальними засобами на умовах та порядку, передбачених Законом про 

спеціальні розвідувальні засоби [232; 131]. 

Отже, спеціалізовані антикорупційні суди у Республіці Болгарії 

являють собою судові інстанції двох рівнів, а саме: першого рівня в особі 

Спеціалізованого кримінального суду (Специализирания наказателен съд; на 

правах окружного суду; знаходиться у м. Софія); апеляційна інстанція –  

Апеляційного спеціалізованого кримінального суду (Апелативния 

специализиран наказателен съд). Касаційною інстанцією залишається 

Верховний касаційний суд (Върховният касационен съд). Такі суди 

за природою не виконують функцію раннього попереджувального втручання 

з метою недопущення корупції. Їхня діяльність з відправлення правосуддя по 

кримінальним корупційним справам суть боротьби за доброчесність та 

відновлення права, втрачених під час та за наслідками злочинної 
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недоброчесності у сфері публічно-правових відносин. Винесення та 

виконання вироків за такою категорією справ виявляє профілактичну дію 

тільки щодо майбутніх корупційних діянь засудженого та інших потенційних 

злочинців, демонструючи відповідно функції спеціальної та загальної 

превенції кримінального покарання. Відсутність зниження рівня корупції 

у цій країні за насідками роботи Спеціалізованого кримінального суду 

означає, що причини її поширення не пов’язані з ним, а знаходяться в інших 

вимірах організації та діяльності структур антикорупційної інфраструктури, 

правилах антикорупційних законів кримінально-правового блоку, практик 

застосування їхніх норм. 

Спеціалізовані досудові та управлінські компоненти антикорупційної 

інфраструктури Республіки Болгарія складаються з  Агенції національної 

безпеки, спеціалізованої прокуратури, Комісії з протидії корупції та 

конфіскації незаконно придбаного майна (Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, функціонує 

з 2018 р., аналог відразу двох агенцій України – НАЗК і Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів [286]). 

Потужними антикорупційними структурами стали також спеціалізовані 

інститути управління, судової й досудової юстиції у Республіці Хорватія: 

1) департаменти (палати) найбільших окружних/повітових 

ординарних/загальних судів (redovni sudovi) країни, що спеціалізуються на 

розгляді справ про організовану злочинність та корупцію й територіально 

розташовані у містах (Županijski sud u / County court in) Загребі / Zagrebu, 

Рієці / Rijeci, Спліті / Splitu та Осієку / Osijeku (ст. 14, ч. 4 ст. 37); 

спеціалізований суд – Вищий кримінальний суд Республіки Хорватія 

(specijalizirani sudovi – Visoki kazneni sud Republike Hrvatske) вирішує у 

другій інстанції скарги на рішення окружних судів у кримінальних справах 

(ст. 14, 26а); Верховний суд Республіки Хорватія – Vrhovni sud Republike 

Hrvatske (ст. / Članak 14); 2) Бюро по боротьбі з корупцією та організованою 
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злочинністю при Державній прокуратурі (хорват. Ured za suzbijanje korupcije 

i organiziranog kriminaliteta u Državno odvjetništvo); 3) Управління по боротьбі 

з корупцією та організованою злочинністю, Служба внутрішнього контролю 

з 2001 р. у складі МВС (Offices for Suppression of Corruption and Organised 

Crime / раніше мав назву Department for Economic Crime and Corruption – 

Департамент по боротьбі з економічною злочинністю та корупцією; Office for 

Internal Control); 4) Антикорупційний сектор Міністерства юстиції – 

контролює виконання антикорупційних заходів в уряді країни [504; 506].  

Отже, організаційно антикорупційна інфраструктура цих країн разом 

з Україною найбільш потужна, порівняно з будь-якими іншими 

європейськими країнами. Її створення зумовлене необхідністю посилення 

практичного впровадження антикорупційної політики. Водночас 

ефективність системи протидії корупції в інших високорозвинених країнах 

Європи сукупно зумовлена наявністю у них детальних інструкцій здійснення 

повноважень публічними службовцями, їхнім належним соціально-

економічним захистом, незалежністю суддів, усталеністю доброчесних 

практик публічного врядування, які органічно поєднані з їхніми традиціями 

права й правової культурою населення (наприклад, в частині поширеності 

повідомлень про корупцію від громадян, практик викривання 

недоброчесності тощо); програмами протидії політичної корупції у 

парламентах, наприклад, у Республіці Греція з 2013 р. до основних напрямів 

Національного стратегічного плану дій по боротьбі з корупцією було внесено 

заходи з ухвалення кодексу поведінки для членів парламенту і збільшення 

складу контрольно-ревізійної комісії, яка здійснює перевірку фактів подачі 

декларацій про майно і доходи. Крім цього, були передбачені заходи з 

підвищення інформованості громадськості в галузі боротьби з корупцією, 

поліпшення транспарентності та посилення підзвітності органів державної 

влади. У Румунії антикорупційне реформування парламенту, який ретельно 

стежить за забезпеченням прозорості та підзвітності діяльності державних 

структур, передбачає прийняття Кодексу поведінки для парламентаріїв і 
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внесення змін і доповнень до Закону «Про статус депутатів і сенаторів», що 

спрямовані на створення парламентської дисципліни, прозорості роботи, 

декларування власності, елімінацію конфлікту інтересів, розширення знань, 

необхідних для ефективного здійснення депутатських повноважень. 

Ця робота проводилася двома комітетами парламенту з правових питань і 

Об'єднаним комітетом з питань статусу депутатів і сенаторів з урахуванням 

зауважень парламенту ЄС та інших європейських інститутів, за участі 

представників громадянського суспільства Румунії [319, с. 9-10].  

Схожі на проблеми доброчесності публічної адміністрації країн 

Східної Європи характерні для публічно-владних відносин у регіоні країн 

Латинської Америки, особливо високий рівень корупції відзначається в лавах 

поліції та інших правоохоронних відомств, поєднаний зі слабкістю та 

неефективністю судових органів, вкрай незадовільним станом пенітенціарної 

системи. Зусилля в боротьбі з організованою злочинністю, яких вживає влада 

на національному та регіональному рівнях, недостатні. Наголошується, що 

для подолання корупції необхідний комплексний підхід, серйозні структурні 

зміни, глибокі реформи судової системи, викорінення проблеми бідності й 

національних меншин, наприклад, рівноправності індійців у Республіці 

Гватемалі [9, с. 139, 140]. Корупція у Латинській Америці і Карибському 

басейні носить повсякденний характер: майже третина населення регіону, 

який користувався державними послугами, платили хабарі; жителі вважають 

політичні інститути і бізнес структури в своїх країнах дуже корумпованими. 

Рівень корупції за десятибальною шкалою в уряді, конгресі, муніципалітетах, 

судах, профспілках і великих компаніях - вище 71%, відповідно високий 

рівень недовіри суспільства до всіх державних інституцій. Найбільш 

корумпованими групами в регіоні вважаються політики і представники 

поліції. Зокрема, розслідування у справі бразильської будівельної компанії 

Odebrecht, публікації «панамських документів» в 2016 р і «райських 

документів» у 2017 р. (масиву матеріалів, які стосуються діяльності 

офшорних компаній, зареєстрованих в «екзотичних» офшорних зонах), де 



 

381 

були розкриті факти отримання хабарів і відкатів, відмивання грошей, 

ведення офшорного бізнесу (щоб уникнути сплати податків), здійснення 

податкових махінацій першими особами і верховними чиновниками країн 

регіону. Наприклад, компанія Odebrecht більше ніж десятиліття 

підкуповувала голів держав, міністрів і високопоставлених чиновників 

заради отримання вигідних держконтрактів по всьому регіону. Навіть ті 

політики, які домагалися імпічменту президенту Федеративної Республіки 

Бразилія Д. В. Русеф, звинувачуючи її в маніпуляціях з публічним бюджетом, 

самі опинилися замішаними в корупційному скандалі Odebrecht. Серед них 

спікер нижньої палати парламенту Едуарду Кунью, губернатор штату Ріо-де-

Жанейро Сержіу Кабрал, міністр закордонних справ Жозе Серра [38, с. 174-

176, 179]. 

Отже, найбільш значущими стали відомості про спеціалізовані 

кримінальні антикорупційні суди. У країнах Європи це інститути, які 

розглядають справи проти організованої злочинності, у т. ч. корупційні, а 

також забезпечують судовий контроль над досудовим розслідуванням таких 

справ, якщо правосуддя по ним відправляється звичайними судами. 

Створення Спеціалізованого кримінального суду у Республіці 

Словаччині корелювало з щирим прагненням її громадян та доброчесної 

частини публічної влади мінімізувати корупцію у країні до рівня, який 

прийнятний для повноцінного членства у ЄС. Передумовами цього були 

обставини організаційної неспроможності наявних судів першої та другої 

інстанцій вершити правосуддя в корупційних справах; необхідності 

пришвидшення вирішення таких справ й отримання дозволів від слідчих 

суддів на негласні слідчі дії; відсутність незалежності суддів цих судів від 

прокурорів, слідчих, адвокатів та політиків, а, відповідно, їхньої 

неупередженості; прагнення підвищити привабливість економіки для 

інвестицій. Разом зі спеціалізованою прокуратурою (Úrad špeciálnej 

prokuratúry) цей суд склав базові організаційні інститути антикорупційної 

інфраструктури РС, яка насьогодні має вже більше 17 років досвіду їхньої 
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роботи. Конструктивні елементи умов та змісту цієї діяльності (спеціальні 

процедури перевірки придатності судді до протидії корупції на своїй посаді, 

достатня оплата праці, незалежність від прокурорів та спеціальна 

юрисдикція) дуже корисні для кожної держави Європи, включаючи Україну. 

Судді цього суду акумулювали спеціальні знання та досвід з 

антикорупційного правосуддя, недопущення неформальних зв’язків й впливу 

на суддів, успішного завершення розгляду та вирішення корупційних справи 

винесенням судових рішень. Водночас виклики перед яким нині стоїть 

СКС РС стають повчальними для України та інших країн, які створили 

відповідні суди і/або здійснюють послідовну роботу з мінімізації корупції. 

Важливо також, що соціальні протести словаків у 2009 р. проти спроб 

публічної влади припинити роботу антикорупційного суду доказ значущості 

ролі конструктивної громадянської активності під час антикорупційних 

трансформацій публічно-правових відносин країни, яка інтегрується до ЄС, 

прагнучи залишатися відкритою до прогресу. Громадяни демонстрували 

значення цього інституту для профілактики клієнтизму, кумівства та інших 

проявів корупції. 

6.3. Напрями вдосконалення основ доброчесності під час нормотворчої 

та правозастосовної діяльності в Україні 

Вважається, що інститут, який не може вирішити внутрішні проблеми, 

не може бути ефективний у вирішенні зовнішніх проблем [38, с. 164]. 

У цьому зв’язку важливо розуміти кореляцію між подоланням корупції в 

середині країни та протидію руйнівним викликам глобальної корупції. 

Ці питання стратегічного характеру наразі вирішені в Україні тільки 

частково двома основними адміністративно-правовими способами протидії 

корупцією: 1) прийняття відповідних норм (нормотворчість); 2) застосування 
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норм права (правозастосовна діяльність) [63, с. 108]. Водночас ширшого 

використання публічною адміністрацією вимагають напрацювання 

(інтерпретації, узагальнення тощо) судової влади за результатами 

відправлення правосуддя у корупційних справах [290; 292; 388; 423]. 

Передбачені у Законі України «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 

14.10.2014 № 1699-VII заходи були у цілому виконані, а саме: визначені на 

законодавчому рівні засади організації та діяльності спеціально 

уповноваженого органу щодо запобігання корупції, відповідального; 

проведено на постійній основі інформаційні кампанії, орієнтовані на різні 

соціальні групи та спрямовані на усунення толерантного ставлення до 

корупції, підвищення рівня співпраці влади та громадян у протидії корупції; 

та ін. [425]. Це дало сталу основу для попередження корупції. Подальший 

рух утвердження доброчесності серед органів публічної адміністрації 

вимагає нової стратегії, яка в Україні досі не ухвалена. Її завдання будуть 

значно складнішими, оскільки прийдеться надавати логіку роботи кожного 

елементу антикорупційної інфраструктури у системі права, держави й 

відкритого для прогресу громадянського суспільства. 

Передбачається, що нова стратегія це практичний крок із застосування 

дієвого програмно-цільового методу публічного адміністрування. Вона буде 

корелювати із завданнями та механізмами інших стратегій, а саме: сприяння 

розвитку громадянського суспільства [234]; національної безпеки [355]; 

реформування державного управління [356]; сталого розвитку України [358] 

та ін. Така стратегія антикорупційної політки повинна містити наступні 

положення: 1) формально-юридичного змісту – перш за усе, ухвалення 

антикорупційного кодексу з чіткою й однозначно зрозумілою термінологією; 

2) перманенті освіті заходи для публічних службовців з питань механізмів 

відтворення стандартів доброчесності й для населення з питань негативних 

наслідків участі у корупційних практиках; а також проведення ідеологічної 

роботи з популяризації людських чеснот, духовності та інтелектуальності, 
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культури та інших цінностей права (відповідно до інтегративної теорії 

праворозуміння); 3) деталізацію повноважень НАЗК; 4) фіксацію у законах 

норми-цілі про корупції як небезпеки, усунення якої одна з умов 

забезпечення національної безпеки; 5) визначення форм регулярної 

комунікації громадян, судів, прокуратури та правоохоронних органів 

з питань уніфікації інтерпретації норм антикорупційного законодавства та 

їхньої реалізації на практиці; 6) поетапне, проте по можливості динамічне, 

поширення цифрового формату комунікації публічної адміністрації з 

громадянами, за одночасного підвищення цифрової грамотності населення 

через систему освітніх програм відповідного змісту (відповідальний 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 

цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері 

розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; тощо – нині 

Міністерство цифрової трансформації України); 7) підвищення заробітних 

плат публічним службовцям до рівня, який у національних умовах дозволить 

їм відтворювати свою енергію, у т. ч. в межах сімейного інституту, й 

розвиватися; а також пошук балансу громадської думки противників й 

прихильників такого заходу, за зразком Республіки Сінгапур; 8) ухвалення 

нового трудового кодексу з посиленим захистом прав трудящих, зокрема в 

частині забезпечення гідної оплати праці та інших соціально-економічних 

прав; встановлення системи заохочень для тих працівників, які виконують 

свої трудові обов’язки за покликом душі та в силу розвитку своїх природних 

чеснот; а також вжиття комплексу економічних заходів, які виключають 

бідність та злидні для кваліфікованої більшості населення (відповідальний – 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує  формування та реалізує 

державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну 

промислову політику, державну військово-промислову політику, державну 
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інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику тощо; 

нинішнє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України); 9) заміна принципу (системи) показників розкритих 

злочинів на принцип профілактики правопорушень та довіри населення, 

оскільки прокуратура та правоохоронні структури нині орієнтовані на 

каральну функцію, не забезпечують попередження правопорушень, а 

у кращому випадку припиняють їх, не допускаючи більшої шкоди. Крім 

цього, поширені недоброчесні практики додавання обвинуваченому інших 

складів правопорушень, які він не вчиняв, що тільки посилює кризу 

правопорядку, адже винні не покарані, а невинних засуджено; 10) посилити 

напрям формування корпусу суддів висококваліфікованими кадрами  й 

реальне заповнення вакантних місць на 100% від кадрової потреби; 

11) підвищити рівні правової, комунікаційної, етичної культури та 

професійних компетентностей поліцейських; та ін.  

Тенденція збільшення кількості антикорупційних норм чинного 

законодавства зумовлює їхній перехід у якість єдиного кодифікованого акту з 

робочою назвою – Антикорупційний кодекс. Акт такого типу об’єктивно 

дозволяє вичерпно й чітко деталізувати велику кількість правових норм, за 

зразком об’ємних деталізованих інструкцій чиновників з високорозвинених 

країн – США, Канади, ФРН та ін. Його структура пропонується за 

пандектною системою. Загальна частина – тут розмістити преамбулу, мету, 

завдання, принципи та суб’єктів з антикорупційної політики; визначення 

ключових понять, суб’єктів, на яких поширюється обмеження 

антикорупційних норм. Особливу частину – наситити нормами про 

інститути, що запобігають корупції, а саме: 1) матеріально-правові 

(інструментальний, об’єктний/предметний критерій) – неправомірної вигоди, 

незаконного збагачення, подарунків у зв’язку зі здійсненням публічно-

владної діяльності, фінансового контролю через декларування доходів в 

електронній формі на спеціальній платформі в мережі Інтернет й із 

застосування відповідного програмного забезпечення, у тому числі для 
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верифікації задекларованих відомостей; обмеження сумісництва та 

суміщення виконання функцій держави (місцевого самоврядування) з 

іншими видами діяльності, після припинення такого виконання, спільної 

роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

тощо; 2) організаційно-правові (суб’єктний критерій) – завдання, 

повноваження та інші складові правового статусу НАЗК, НАБУ, САП, 

Антикорупційного суду, національної поліції; Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів; Національної ради з питань 

антикорупційної політики при Президентові України; громадськості 

(експертів, активістів, журналістів та інших громадян, об’єднань громадян); 

експертів з антикорупційної політики, її окремих напрямів; та ін.; 3) окремий 

розділ присвятити міжнародному співробітництву (напрямам, 

відповідальним суб’єктам та їхнім повноваженням, формам, 

способам/засобам тощо), особливо, зважаючи на транснаціональний характер 

проблеми. 

Цей кодекс фактично об’єднає усі закони з антикорупційної 

проблематики, систематизувавши та узгодивши між собою їх норми. Потреба 

у такій кодифікації пояснюється вже достатньо сформованою на 

сьогоднішній день практикою правотворення й правозастосування. 

Переконані, що розробка і ухвалення такого кодексу підвищить ефективність 

діяльності публічної адміністрації з протидії корупції у суспільстві, яка 

прагне досягти суттєвих успіхів у розвитку. При цьому, враховуючи 

існуючий рівень забезпеченості держави висококваліфікованими юристами і 

педагогами, ВНЗ, які їх готують, юридичними науково-дослідними 

установами, їх лабораторіями, відділеннями тощо (нині в Україні існують 

галузеві академії правових і педагогічних наук) створення та ухвалення 

такого кодексу треба планувати у середньостроковій перспективі. Покласти в 

основу нового кодексу чинні антикорупційні норми й механізми вирішення 

проблем їхнього застосування на практиці, відповідно до принципу 
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верховенства права. Утім питання кодифікації законодавства про запобігання 

корупції вимагає дослідження в рамках окремої дисертаційної роботи 

(можливо навіть не однієї і в межах декількох спеціальностей), а до предмету 

нашої роботи належить тією мірою, якою стосується публічної адміністрації. 

Нині чинний КпАП від 07.12.1984, будучи великим досягненням 

вчених-правників, потрібно розвивати. В межах предмету нашої роботи 

напрямом вдосконалення стають уточнення чинних норм та розширення 

переліку складів адміністративних правопорушень в сфері корупції,  

відповідальності за них, які наразі визначені у главі 13-А «Адміністративні 

правопорушення, пов'язані з корупцією», а саме: ст. 172-4. Порушення 

обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності  

ст. 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків  ст. 172-6. Порушення вимог фінансового контролю  ст. 172-7. 

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  

ст. 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у 

зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом 

повноважень; ст. 172-8-1. Порушення встановлених законом обмежень після 

припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; ст. 172-9. 

Невжиття заходів щодо протидії корупції; ст. 172-9-1. Порушення заборони 

розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним 

спортивним змаганням; ст. 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки 

впливу на довкілля.  

Феномен цього виду відповідальності вбачається у накладенні 

стягнення на особу, яка вчинила соціально шкідливе протиправне діяння 

проти публічного інтересу. Порівняно з кримінальною відповідальністю, 

адміністративно-правові санкції КпАП суттєво не впливають на основні 

права людини, не передбачають обмеження свободи. Й у такому аспектів 

вони швидше номінальні. Водночас наслідки накладення адміністративного 

стягнення за корупційне діяння передбачають для публічного службовця 
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звільнення з посади. Припинення службово-правових відносин означає 

втрату соціально-економічних та інших гарантій прав такої посадової особи. 

Більше цього, ретроспектива аналізу трудових відносин публічного 

службовця пов’язана з таким інститутом як кар’єрне зростання [36]. Обсяг 

матеріальної винагороди зростає на публічній службі з плином часу по мірі 

досягнень працівників, оскільки обіймаючи посаду вперше публічний 

службовець не отримує відразу найвищий ранг й виплати за працю. 

Відповідно звільнення з посади означитиме втрату історичного часу й 

капіталу людських відносин у трудовому колективі, професійних 

напрацювань тощо.     

Для країн колишнього Радянського Союзу, на відміну від інших країн 

світу, адміністративно-деліктні норми зазначеного кодифікованого акту 

стали доречними й історично виправданими інструментами забезпечення 

правопорядку на публічній службі, поряд з нормами кримінального права та 

інституту дисциплінарної відповідальності службового права як підгалузі 

адміністративного права. Сам факт наявності альтернативи для кримінально-

правових санкцій, розширення й градуювання діапазону видів юридичної 

відповідальності ознака сталості правової системи, дії її традицій, вияву 

унікальних для конкретної нації життєздатних ознак правових відносин, 

зокрема відносно публічних службовців в Україні [256]. 

Механізм модернізації правової системи – це гнучка система 

взаємопов'язаних, нормативно закріплених стадій і етапів, спрямованих на 

вдосконалення правової системи держави з метою підвищення ефективності 

її функціонування і досягнення її головної мети - встановлення міцного 

правового порядку. У цьому зв’язку Україні доцільно брати приклад з 

правотворчої, правозастосовної та іншої антикорупційної діяльності у 

Великому Герцогстві Люксембург, де дотримуються правила, що закон 

завжди повинен слідувати за технологіями, оскільки вони розвиваються 

швидше, і завжди потрібно подивитися: по-перше, що саме несе технологія; 

по-друге, чи достатньо наявних законодавчих норм для регулювання 



 

389 

технології і, по-третє, можливо, підготувати новий закон - в даному випадку 

краще європейський або міжнародний, тому що діяльність корупціонерів 

транскордонна. 

Під час здійснення антикорупційних перетворень важливо керуватися 

принципами права, які, з-поміж іншого, виключають покарання посадових 

осіб публічної адміністрації за корупційне правопорушення в умовах, які 

виключали реальні матеріальні або організаційні можливості для виконання 

своїх обов'язків іншим чином, тобто коли не забезпечені нормальні/достатні 

(враховуючи рівень розвитку нації) умови для професійної діяльності. Інакше 

коли публічний службовець не має достатніх ресурсів для виконання 

публічних повноважень, то це корупційний ризик, який створений не ним, а 

суспільством і/або тією його частиною, яка відповідальна за належні умови 

службово-правової діяльності не тільки в законодавстві – формально-

юридичний бік, але й у правовій реальності державної служби. Слід визнати, 

що воно подібні корупційні ризики не сприяють ані підвищенню якості 

державних послуг, ані забезпеченості прав громадян, ані розвитку 

державного управління, але створюють сприятливу основу для корупції й 

обхід вимог закону, проблема яка заслуговує на окрему увагу. Особливо це 

нагальне питання в частині уточнення умов необхідних для роботи осіб на 

посадах, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 

ризиком, перелік яких затверджується НАЗК. 

Продовження політики на посилення приватно-державного 

партнерства, передачі частини адміністративних повноважень з атестації, 

експертизи, перевірок, видачі довідок та інших видів діяльності до сфери 

відповідальності ліцензованих суб’єктів приватного права розширює 

можливості громадянина (юридичної особи) отримати потрібну послугу 

(документ), а значить є проявам конкуренції публічного й приватного 

секторів, що виключає корупційний ризик монополії на такі види діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16#n13
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тільки публічних службовців в порядку встановлених ними адміністративних 

процедур [242]. 

Система правового регулювання суспільних відносин наразі суттєво 

детермінована поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, а 

саме: апаратних (прийому, передачі та ін.), програмного забезпечення, 

Інтернет та інших мереж передачі інформації. Їхні взаємозв’язки з правом, а, 

особливо, у вимірі цифрового обігу даних, окрім загальнотеоретичних наук 

про право, предмет вивчення в межах інформаційного права, юридичної 

лінгвістики та їхніх відгалужень. У цьому зв’язку можливим стає 

впровадження необхідних реєстрів корупційних ризиків, за прикладом 

Служби державних доходів (складовою якої є податкова служба) Республіки 

Латвія, що доповнило б ухвалену НАЗК методологію оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, тощо. 

Спостерігаємо, що у правовій доктрині актуалізується інтерес до 

посилення тенденції переходу правових відносин з безпосереднього 

спілкування у формат, опосередкований штучними технологіями 

(інтелектом). Домінування цього тренду означає його визначальний вплив на 

правопорядок, підтримання якого наразі стає неможливим без 

переосмислення традиційних форм правового спілкування (паперових, 

фізичного власноручного підпису на документах / wet signature, фізичної 

присутності на зустрічах тощо). У розрізі теми нашої роботи актуальність 

порушеної проблеми звужується до питань доброчесності чиновників органів 

публічної влади – домінуванні публічного інтересу над їхнім приватним 

інтересом під час здійснення ними професійної діяльності. Як слушно 

наголосив Генеральний секретар Організації економічного співробітництва 

та розвитку (ОЕСР; англ. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD) А. Гуррійя, що у всіх країнах і на всіх рівнях 

суспільства корупція загрожує спотворенням соціальних та економічних 

взаємодій, зниженням ефективності та збільшенням нерівності шляхом 

сприяння тим, хто має доступ до благ; у підсумку зростають витрати на 
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ведення бізнесу, марно витрачаються державні ресурси, наприклад, у світі 

57% публічних закупівель здійснюється за наслідками підкупу чиновників з 

боку іноземних учасників цих відповідних процедур, а економічно вразливі 

громадяни залишаються незахищеними [499; 224]. А розчаровані громадяни 

можуть відвернутися від держави, відступити від політичних процесів, 

мігрувати або протистояти діям корумпованих політичних і економічних еліт 

[408, с. 29]. Відповідно належне пізнання природи та граней попередження 

корупції у поєднані зі станом використання вищезазначених технологій у 

праві зумовлює власне розвиток як такий, взагалі, та його сталість на основі 

стійкого правопорядку, зокрема. Яскравим прикладом стають досягнення 

країн ЄС, які, за наявними матеріальними й духовними ресурсами, а також 

параметрами засобів для їхнього належного захисту, вочевидь, можна 

зарахувати до найголовніших форм цивілізації і основних правових систем 

світу (ст. 9 Статуту Міжнародного суду ООН).  

Фактично використання цифрових технологій в обсязі, який відповідає 

рівню цивілізаційного розвитку нації, її правових світогляду, культури, 

свідомості являє собою ціль сталого розвитку – передумову нейтралізації 

корупціогенних чинників у публічно-правових відносинах. Зокрема, на 

прикладі нашої держави, реалізація заходів з інституціоналізації цифрового 

формату публічно-правового урядування спрямована на значне зменшення 

корупції та хабарництва у всіх їхніх проявах; розвиток ефективних, 

підзвітних та прозорих інституцій, а також забезпечення гнучкого, 

інклюзивного, колективного та представницького процесу прийняття рішень 

на всіх рівнях; забезпечення доступу громадськості до інформації та захист 

основоположних свобод відповідно до національного законодавства та 

міжнародних угод; й у сфері економічних відносин – на досягнення більш 

високого рівня економічної продуктивності шляхом диверсифікації, 

технологічного вдосконалення та інновацій; підтримку розвитку вітчизняних 

технологій, досліджень та інновацій, у тому числі шляхом забезпечення 

сприятливого політичного середовища; розвиток ефективних, підзвітних та 
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прозорих інституцій на всіх рівнях; зміцнення відповідних національних 

інституцій, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва, для 

зміцнення спроможностей на всіх рівнях [265]. Важливе значення цих 

технологій для моніторингу статків чиновників у динаміці через інститут 

щорічного декларування майнового доходів. Відзначається, що у кінці 1990-х 

років поряд із паперовими деклараціями почали існувати й електронні. 

Країни, в яких декларації почали приймати не в паперовому вигляді, а в 

електронному, як результат отримали зростання достовірності наданих даних 

в середньому із 67% до 98% протягом перших двох років. Наразі таких країн 

більше 130 [344, с. 161]. При цьому вперше декларування на паперових 

носіях виникло у 1965 р. у США, а з кінця 1970-х років запроваджено 

у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. 

Фізична присутність для безпосереднього спілкування між 

відвідувачем та посадовою особою органу публічної влади корупціогенна, 

наприклад, в інтерпретації законодавства Республіки Сінгапур. Вона створює 

умови для формування потрібного враження, схиляння чиновника до 

ухвалення потрібного особі рішення всупереч закону, у т. ч. 

антикорупційного, більшою мірою, ніж безконтактність – тобто 

опосередкування їхнього спілкування графічними інтерактивними, 

автоматизованими і/або іншого типу комп’ютерними засобами введення 

даних (обробки, передачі) інформації, наприклад, операційними системами 

Macintosh і Windows. Високий ступінь взаємодії людини з комп’ютером 

замість – людини з людиною у публічно-правових відносинах мінімізує 

корупціогенні ризики традиційних форм спілкування та посилює 

мультиплікаційний потенціал доброчесності, а саме: підвищує якість 

(ефективність, результативність) дій державних службовців, які вимірюються 

на основі фундаментальних правил та суспільних цінностей; виключає вади 

публічного управління, його складні форми дисфункції – опір позитивно-

перспективним змінам, формалізм, байдужість до ефективності, ворожість до 

технологій, надлишковий штат, кумівство, корупцію [448, с. 1014]. Культура 
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та цінності у сфері публічно-правових відносин повинні підтримуватися 

чітким набором правил, процедур та керівних принципів. Фінансові, 

юридичні, аудиторські та кадрові підрозділи відіграють важливу роль у 

цьому. Нагляд, контроль (перевірка звітності) за дотриманням та примус є 

методами реалізації правил доброчесності. Особливо у сферах 

контролю/розслідування процедур публічних закупівель, виконання 

відповідних контрактів, суміщення посад [466, с. 16]. 

Спілкування через телекомунікаційні мережі а-пріорі (лат. a priori) 

знижує можливості (суттєво ускладнює) для вручення заборонених законом 

подарунків та хабарів, рівно як й різноманітні варіації схиляння, вмовляння, 

маніпулювання почуттями (емоціями) чиновника тощо. Ці питання 

розкриваються повною мірою за рахунок використання знань суміжних наук 

(теорій) юридичної психології, теорії психологічного типу праворозуміння 

(виявом його складових у дії). Такими каналами міждисциплінарних зв’язків 

розкривається питання втрати ефекту комунікаційних (вербальних) актів під 

час особистих безпосередніх зустрічей людей, порівняно з їхньою 

безконтактною взаємодією – через програмне забезпечення й мережу 

Інтернет.  

Характерною профілактичною рисою антикорупційної природи 

відгуків, реакцій та інших елементів історії цифрової комунікації у формі 

діалогу (полілогу) з посадовою особою органу публічної влади стає 

доступність (зрозумілість, легкість тощо) їх технічної фіксації та потенційної 

можливості використання як доказу, у разі підстав для проваджень 

дисциплінарного, адміністративного і/або кримінально-правого характеру. 

Психологічний зріз осмислення цих можливостей людьми виявляє, що їхні 

вольові зусилля природно спрямовуються на дотримання норм 

антикорупційного законодавства й, наприклад, не дозволяють їм заводити 

розмову про хабар й конкретизувати її тощо, що, у разі доведення, виявляє 

склад «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 



 

394 

службовою особою» (ст. 368 ККУ) і/або «Пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі» (ст. 369 ККУ). 

Використання технічних засобів комп’ютерів передбачає формалізацію 

процедур та виключення помилки через людський фактор. Зведення діянь 

чиновника на посаді до формул вимагає більш ґрунтовного осмислення 

наявних правил, їхнє уточнення та корегування, відповідно до критеріїв 

чіткості, однозначної зрозумілості. Інакше антикорупційна процедура не 

може бути оцифрована – перекладена на мову комп’ютерної програми. 

Наприклад, адекватний і чіткий пакет доходів (пільг) та іншого забезпечення 

(під час декларування офіційних витрат тощо) зменшує спокусу у чиновників 

на публічних посадах витрачати кошти без сумлінності [466, с. 40-41]. 

Потрібні законодавчо встановлені процедури перманентного контролю за 

станом відповідності доходів публічного службовця його витратам – 

комплаєнс (англ. compliance); виключення потрапляння до сфери 

підприємницької діяльності коштів отриманих корупційним способом, 

збільшення витрат підприємництва на підкуп публічних службовців тощо 

[57]. 

Алгоритмізація дій посадових осіб органів публічної влади зумовлює 

формально задекларовану їхню прозорість (публічну інформаційну 

відкритість) у правовій реальності, наприклад, система автоматичної 

перевірки декларацій про доходи чиновників за наслідками верифікації 

логічних і/або арифметичних помилок у них. Це щонайменше дає підстави 

для зростання довіри громадян (поінформованих, розсудливих, 

законослухняних) до доброчесності публічної влади й далі за логікою 

збільшує її авторитет задля провадження потрібних для розвитку суспільства 

перетворень. 

Отже, вважаємо за необхідне звернути увагу, що широке впровадження 

електронних сервісів посилює суміжні проблеми, на які звертають увагу 

вчені, а саме: сумісності інноваційних технологій; національної безпеки в 

умовах мережевої, інформаційної війни; захисту персональних даних від 
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кіберзлочинів, хакерських атак, вірусів-шпигунів; непередбачуваних 

обставин у вигляді збою обладнання з базою даних, створення та захисту 

резервних копій даних, а також втрати національної самобутності та 

привабливості, зокрема через послаблення варіацій збагачення мовного 

простору, та ін. 

Цифрові технології в сфері попередження корупції являють собою 

інструменти утвердження доброчесності у публічно-правовій сфері 

суспільних відносин за рахунок забезпечення безконтактності взаємодії 

чиновника з іншими громадянами, уникнення заборонених подарунків та 

хабарів, формалізації процедур та виключення помилки антропо- та 

соціогенного людського фактору. Ці способи містять у собі інші, які 

можливо розгорнути в межах більшого за обсягом наукового дослідження та 

верифікувати емпіричним  даними з досвіду застосування інтерактивних 

автоматизованих систем та інших електронних мереж, їхніх 

телекомунікаційних каналів та апаратного обладнання. Індиферентні до 

людських вад за своєю природою, здатні безпомилково й швидко обробляти 

величезні обсяги інформації штучний інтелект у відповідних технологіях 

актуальний до впровадження в усі сфери публічно-правових відносин, де 

таке тільки можливо, щоб виключити дію бідь-яких потенційно можливих 

корупційних схем, іманентних відповідним контактним відносинам 

безпосереднього людського спілкування. Вартим наслідування є релевантний 

досвід з цифровізації публічно-правового простору таких країн як Республіка 

Естонія, Скандинавські країни, Швейцарська Конфедерація та ін. 

Таким чином, актуальними залишаються утвердження стандартів 

доброчесності та мінімізація впливу суб’єктивних чинників під час 

забезпечення публічного інтересу, надання адміністративних послуг тощо. 

Обґрунтовано, що цьому сприяє повсюдне використання електронних 

технологій та інноваційні трансформації антикорупційного законодавства 

України, зокрема внесення наступних змін до законів: 1) у Законі України 

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [284]: а) ч. 3 ст. 18 
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викласти у наступній редакції: «Антикорупційна стратегія розробляється 

Національним агентством на основі науково-достовірних знань, 

рекомендацій спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 

та результатів аналізу поточного стану причинно-наслідкових зв’язків 

корупції, їхньої ретроспективи й тенденцій. Її положення повинні відповідати 

наявному й прогнозованому рівням впровадження у практику правових 

відносин цифрових технологій, на підставі інформації від головного органу 

у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у цій сфері»; б) п. 2 ч. 1 ст. 51-1 слово 

«правильності» замінити на слова «достовірності задекларованих 

відомостей»; визначити поняття «логічний та арифметичний контроль», 

вжитих у п. 3 ч. 1 ст. 51-1; 2) у Законі України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII п. 2 ч. 5 ст. 12 

доповнити аб. 14 наступного змісту: «укладені міжвідомчі міжнародні угоди 

про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких 

належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших кримінальних правопорушень; 

підготовлені проекти міжнародних угод щодо розподілу та повернення 

активів в Україну»; 3) у Законі України Про національну безпеку України від 

21.06.2018 № 2469-VIII: п. 1 ч. 1 ст. 3 після слова «недопущення» доповнити 

словами «корупційного і/або іншого», п. 2 ч. 1 ст. 3 перед словом 

«громадянського» доповнити словами «відкритих до прогресу», п. 3 ч. 4 ст. 4 

перед словом «правопорядку» доповнити словами «доброчесності та»; 

4) у Законі України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII п. 1 ч. 1 ст. 3 

після слова «втрат» доповнити словами «корупції і/або», після слова 

«створення» – словом «інших». 
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Висновки до Розділу 6 

Відзначено, що зусилля націй, які на засадах доброчесності прагнуть 

забезпечити собі поступ, його сталість та органічний взаємозв’язок з 

розвитком інших суб’єктів міжнародного права, стають частиною реалізації 

правових норм, принципів та інституційних правил адміністрування 

глобального простору правових відносин із забезпечення публічних 

інтересів, у цьому разі нації та утворених за її участі міжнаціональних 

спільнот (Б.А. Кормич, О.Р. Радишевська, Ю.В. Янчук та ін.). 

Транскордонність (Т.Г. Шутак та інші) й міжнаціональний характер правових 

механізмів з протидії корупції надає їхній системі якості емерджентності 

(В.В. Васильєв, Д.П. Стригунова, Дж. Сьорл та інші) – внутрішньо іманентні 

властивості, зв’язки між ними, які вже не характерні для систем 

внутрішньонаціональних механізмів забезпечення доброчесності публічної 

адміністрації.  

Доведено, що нині корупція – це глобальна проблема. Правове 

забезпечення стійкості кореляції публічних інтересів людства з діяннями 

(рішеннями) кожної нації – це єдиний спосіб створити тенденцію соціального 

розвитку у глобальному масштабі, залишаючись перманентно відкритим до 

практичного впровадження найкращих пропозицій, з позиції прогресу на 

підставі правових цінностей. За результатами проведеного нами анкетування 

(440 експертів у 2012–2020 рр.) відносини України зі Сполученими Штатами 

Америки, Європейським Союзом й Російською Федерацією оцінили як 

повністю не рівноправні, у яких Україна поступається власними інтересами, 

більше 85% респондентів. 

Встановлено, що боротьба з корупцією – це невіддільний складник 

подолання організованої злочинності, яка стала викликом для усіх країн. 

Окреслено законодавчий, організаційно-правовий й транснаціональний 

напрями антикорупційної роботи у зарубіжних країнах. Країни 
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Європейського Союзу, особливо Півночі Європи, Швейцарська 

Конфедерація, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство 

Великобританії та Північної Ірландії, Республіка Сінгапур, Республіка Корея 

та усі інші країни, які мають найнижчі показники корупції, однаково 

наситили своє законодавство нормами про незаконне збагачення, 

декларування доходів посадовими особами органів публічної влади та 

заборону подарунків у зв’язку зі здійсненням ними службових повноважень, 

моніторинг способу їхнього життя, обмеження щодо сумісництва та 

суміщення посад, конфлікту інтересів, обмеження після припинення роботи 

на публічній посаді тощо. Цей набір правил є антикорупційним стандартом. 

Практична реалізація правових антикорупційних стандартів 

здійснюється публічною адміністрацією за правилами дисциплінарного, 

адміністративного й кримінального процесів, норми яких у вищезазначених 

країнах відрізняються тільки з огляду на специфіку правових традицій та 

характерних рис правових систем континентального, загального, релігійного 

і/або традиційного змісту. Організаційно створюється належна 

антикорупційна інфраструктура, придатна для імплементації відповідних 

законодавчих норм у правову реальність. Зазвичай кожна розвинена країна 

має у складі профільного міністерства з питань внутрішньої безпеки 

департамент кримінальної поліції, який спеціалізується на протидії корупції, 

часто поєднаний у боротьбі з організованою, економічною, екологічною і/або 

іншим типом злочинності. Посилення такої інфраструктури відбувається 

через спеціалізацію окремого підрозділу діючої системи органів 

прокуратури. Держави, які мають проблеми з транзитивністю у юридичній, 

політичній і/або економічній сфері, спеціально створюють антикорупційні 

правоохоронний, прокурорський та судовий органи, а також відповідну 

управлінську структуру з адміністративно-юрисдикційними 

повноваженнями, наприклад, підзвітне парламенту Агентство з питань 

запобігання корупції Республіки Сербія. У підсумку з досвіду зарубіжних 

країн вбачається, що недоброчесність публічно-правових відносин 
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попереджається через деталізацію норм службового права як підгалузі 

адміністративного права (конкурсних процедур призначення на публічні 

посади, чіткої субординації, вичерпно визначених посадових повноважень 

тощо) та їхнім застосуванням за посередництва електронних систем, 

підрозділів внутрішнього контролю за недопущенням корупції, формами 

звітності перед громадськістю, відкритості для участі громадян у розробці та 

практичному впровадженні важливих для громади рішень, журналістського 

та громадського контролю. 

Встановлено, що профільний закон із запобігання корупції повинен 

бути доповнений нормами-дефініціями, що дозволять однозначно визначати 

правовий зміст використаних у ньому понять, їхню відповідність нормам 

адміністративно-деліктного та кримінального права, а у підсумку 

сприятимуть уніфікації застосування його положень на практиці. Разом з цим 

обґрунтовано, що органічної єдності антикорупційному правозастосуванню 

додає кодифікація законодавства із запобігання корупції, яка зумовлює його 

ефективність, елімінуючи безсистемність, партикулярність й розпорошеність 

антикорупційних норм по законодавчим актам різної юридичної сили та 

галузевої приналежності, а також правові колізії, прогалини тощо. Поняття 

профільного закону із запобігання корупції треба уніфікувати з поняттями 

адміністративного, кримінального, трудового, цивільного, господарського, 

сімейного та інших суміжних галузей права; а також необхідно виключати 

практики збільшення на рівні підзаконної нормотворчості обсягу існуючих у 

законі понять і/або створення нових, які не містяться у законі. 

Наголошено на необхідності створення мережі платформ 

безпосередньої та опосередкованої інформаційних систем комунікації для 

постійного обміну між органами публічної адміністрації досвідом з успішних 

профілактики й запобігання корупції, а також наступництва доброчесних 

практик публічного адміністрування менш досвідченими чиновниками від 

більш досвідчених чиновників. Ця операційна мета доповнюється 
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пропозицією подальшої оптимізації кількості органів публічної адміністрації 

та штатної чисельності їхніх службовців.  

Визнано необхідність створення загальнонаціонального, регіональних, 

місцевих та корпоративних (в кожному органі публічної адміністрації) 

реєстрів корупційних ризиків (у тому числі зовнішніх); в межах застосування 

програмно-цільового методу адміністрування антикорупційних перетворень 

ухвалити стратегію відповідної політики, антропоцетричної та іншим чином 

заснованої на доктрині верховенства права як справедливості відносно 

публічного службовця та інших громадян, щодо публічного інтересу; 

розробити законопроєкти, що виключають диспропорції публічного 

фінансування на користь політично лояльних парламентаріїв та інших 

суб’єктів, унормовують лобіювання у парламенті, відповідно до інтересів 

усієї нації. Наголошено на потребі розвивати як систему надання 

адміністративних послуг через вже створені відповідні центри та суміжні їм 

інструменти безконтактності взаємодії чиновника з іншими громадянами – 

інтерактивні автоматизовані системи, їхні телекомунікаційні канали 

(електронні мережі), кваліфікований електронний підпис й відповідне 

апаратне обладнання, так і компетентність громадян з використання 

цифрових технологій.  

Серед важливих перетворень підвищення ефективності запобігання 

корупції у публічному адмініструванні виокремлено засади конфіденційності 

для відповідної адміністративно-юрисдикційної та правоохоронної 

діяльності; підзвітності, підконтрольності тільки у чітко й детально 

виписаній процесуальній формі виключно вищим посадовим особам 

(колегіальним органам), перевірки (у тому числі на поліграфі тощо) 

професійних та особистих відомостей співробітників у будь-який момент за 

наявності фактичних підстав, а також перманентного моніторингу способу 

їхнього життя; посилення організаційного складника правової та соціально-

економічної безпеки публічних службовців та їхніх родичів. Суттєвим стає 

використання громадянського суспільства (викривачів корупціонерів та 
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інших громадян, громадських організацій та інших об’єднань громадян, ЗМІ 

тощо); інформації з публічно доступних джерел (open source intelligence, 

OSINT), у тому числі за рахунок постійного поглиблення та розширення 

міжнародної співпраці, зокрема й у сфері повернення активів, одержаних від 

корупції. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що виявляється у виробленні теоретичних 

засад правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві. У результаті проведеного 

дослідження, сформульовано низку наступних висновків, пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Правову інституціоналізацію антикорупційних трансформацій 

органів публічної адміністрації концептуалізовано як систему ідей, 

концепцій, теорій про людські чесноти та заснованих на них правових 

нормах, яка інтегрується у правову реальність, перетворюючись у сталу 

величину національної політики у всіх сферах суспільного життя, самою 

публічною адміністрацією на постійній основі через функціональне 

спрямування діяльності із забезпечення доброчесної реалізації ухвалених 

парламентом законів в публічних інтересах, що організаційно здійснюється 

системою підходящих для цього органів (їхніх посадових осіб), із залученням 

судів та інститутів громадянського суспільства, на підставі принципів й 

цінностей права, у тісному взаємозв’язку з найкращими антикорупційними 

практиками органів публічної виконавчої влади зарубіжних країн. 

2. Розкрито синергію соціального відбору найбільш вдалих форм 

доброчесної соціальної взаємодії та ймовірних прогнозів її трансформацій. 

На додаток до гносеологічного потенціалу класичної логіки (формальної, 

символічної/математичної, діалектичної) методологічні засоби синергетики 

посилиии когнітивну основу пізнання категорії доброчесності та елімінації 

корупції, біфуркацій та ламінарних варіантів, ентропії та інерції 

антикорупційних перетворень адміністративно-правових відносин. 

3. Стан дослідження порушеної у дисертації проблеми 

охарактеризовано як такий, що потребує постійного оновлення наявних знань 

file:///D:/1_1%20Na_ka_%20Isoldi_income%20MDEv%20DV%20ct/2%20THESISES%20ISSUES%20znu%20Nauk%20v2908_2017/1%20Nauk%20_research%20ZNU%20v3008_2017/1%20reports%20PERFOMED%20Anketa_DSNS%20et%20pj4_17%20v1410_2017/report%20_ano%204_17%203110_2018/1%20report_ano%20Серж%200611_2018.doc%23page61
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з протидії корупції, зокрема, через появу з об’єктивних причин нових 

викликів для розвитку суспільства, який повноцінно відбувається тільки на 

засадах доброчесності перебігу правових відносин, особливо мінливих у світі 

сучасних технологій комунікації їхніх суб’єктів права.    

4. Серед вихідних засад правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації виокремлено: 

природно-правову вимірність управління й правотворення, контроль й 

примус; обумовленість адміністрування правових відносин потребами 

людини і прогресу; збалансування владою парламенту і судів; незалежності 

внутрішніх структур одна від одної у питаннях змістовного наповнення своєї 

діяльності, відповідно до визначеної компетенції; єдності системи органів; 

антикорупційних стресостійкості й копінгу (вдалого подолання стресів).  

5. Політико-правові та соціально-правові умови утвердження 

доброчесності в органах публічної адміністрації запропоновано визначити як 

основи для практичної реалізації суб’єктивної правової можливості посадової 

особи на добру і чесну професійну самореалізацію, що передбачає розвиток 

через систему соціальних інститутів сукупності особистісних та професійних 

якостей на рівні, який дозволяє цілком обґрунтовано стверджувати, що 

претендент на відповідну посаду у підсумку, в межах своєї відповідальності 

сприятиме антикорупційним трансформаціям публічного права. 

6. Визначено, що баланс приватного і публічного інтересів являє 

собою умову для підтримання правової системи суспільства у стані 

відкритості до прогресу, зокрема за рахунок нейтралізації корупції, який 

вимагає достатнього матеріального забезпечення осіб на публічній службі, 

реальних соціально-економічних прав цих осіб, залучення талановитих та 

розвинутих осіб до роботи в органах публічної адміністрації. 

7. Встановлено, що природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства України в умовах динамічних змін публічного права 

відкритого суспільства виявляється через загальнолюдські цінності та інші 

антропні властивості кожного, а також пасіонарні культурні коди, закладені й 
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культивовані під час соціалізації людини, зокрема в сфері службово-

правових, адміністративно-деліктних, адміністративно-процедурних 

відносин.  

8. Відзначено, що міжгалузевий характер антикорупційного 

законодавства зумовлює етапи його трансформацій знаковими 

перетвореннями норм адміністративного й кримінального права (процесів). 

Зокрема нові поняття та терміни, принципи й завдання, функції та структури 

органів публічної адміністрації, знання про взаємовідносин між ними та з 

іншими гілками публічної влади, а також усі інші розробки представників 

адміністративно-правової доктрини ставали основою для перетворення 

радянського  адміністративно-правового інструментарію з протидії корупції 

на   правові інститути, які відповідали викликам нових видів правових 

відносин в економіці, політиці тощо. Тільки з 16 листопада 1995 р. почав 

діяти профільний закон по боротьбі з корупцією. Ключовим стало ухвалення, 

починаючи з 14.10.2014, низки законів про організаційні інститути 

антикорупційної інфраструктури та формування їх, а нині продовжується 

етап вдосконалення антикорупційного законодавства й антикорупційних 

органів.  

9. З’ясовано, що мінімальна кількість влучних, однозначно 

зрозумілих слів, усталених юридичних термінів з максимальним смисловим 

навантаженням не стало сильною стороною формулювань профільного 

законодавства України із запобігання корупції, на відміну від словесної 

надлишковості, оцінної природи низки використаних термінів, 

неконкретності тощо. У підсумку відбувається неоднозначне застосування 

чинних антикорупційних правових норм навіть на рівні судової практики, 

чим підсилюється продовження ухвалення типових рішень Європейським 

Судом з прав людини із зауваженнями про нечіткість, неясність, 

неоднозначність, надмірну ускладненість, незрозумілість українських законів 

та акцентом на необхідності дотримання концепції якості закону.  
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10. Окреслено специфіку антикорупційних обмежень для суб’єктів 

публічної адміністрації, що усуває дисонанс між специфічними 

кваліфікаційними вимогами, яким відповідає кожний претендент на посаду в 

органах публічної влади, і загальними антикорупційними вимогами, що 

поширюються на таких людей; максимально диференційовані у деталях 

правила забезпечення їхньої доброчесності; ступінь обґрунтованості тих чи 

інших строків антикорупційних правил. 

11. Доведено, що для доброчесної роботи публічної адміністрації 

необхідно виключити політичну корупцію у парламенті. У цьому зв’язку, 

визначено роль інститутів референдуму, виборів, мітингів, зборів, масових 

виступів громадян як основних правових інститутів впливу на доброчесність 

та актуальну для публічних інтересів змістовність рішень публічної 

адміністрації. 

12. Визначено, що корупційні ризики у сфері публічного 

адміністрування являють собою чинники онтологічно об’єктивного й 

суб’єктивного характеру, що за несприятливих для існування доброчесності 

обставин перетворюються на умови для корупції та заперечення спеціальних 

правових принципів.  

13. Загальноправові зв’язки функціонування публічної адміністрації 

в умовах поширення антикорупційних стандартів службового права 

розкриваються через обмеження прав особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування, які покликані стимулювати 

прояв їхньої порядності, компетентності, свободи і креативності, 

відповідальності та ефективності, забезпечуючи у підсумку неспростовний 

авторитет, національну безпеку і сталий прогрес. 

14. З’ясовано, що антикорупційні трансформації адміністративно-

правової охорони доброчесності органів публічної адміністрації 

передбачають збереження довіри до неї й попередження супротиву її волі 

з боку населення, що досягається за рахунок профілактичної, 
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адміністративно-юрисдикційної та суміжної їм діяльності із забезпечення 

правопорядку НАЗК, національної поліції, НАБУ й прокуратури.  

15. Серед правових засад правозастосовної роботи судів як складової 

інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації виокремлено ідеї 

справедливості, рівноправності і законності як базові елементи ядра поняття 

«верховенство права», що його деталізують, уможливлюють осмислення 

частин цього поняття в динаміці суддівської діяльності із антикорупційного 

правозастосування і розвитку законодавства про неї.  

16. Відзначено, що у нинішньому світі зберігається транскордонний 

дисбаланс доброчесності та корупції, що посилює глобальні кризи та 

ускладнює вірогідність їхнього вирішення. Міжнаціональне спілкування на 

засадах доброчесності наразі послаблюється корупційними відносинами, які 

практикують уряди низки держав, захищаючи публічні інтереси власних 

націй, а тому актуальною залишається розробка міжнародних норм права, що 

виключатимуть ці практики, зокрема за рахунок сили природного права. 

17. Встановлено, що прийнятним для використання в Україні стає 

досвід зарубіжних країн з успішної протидії корупції, а саме: 1) виконання 

рекомендацій ЄСПЛ щодо якості закону (чіткості, точності, 

передбачуваності, доступності та іншої відповідності принципу верховенства 

права), у т. ч. антикорупційного законодавства, вдосконалення процесу 

прийняття законодавчих актів; 2) фіксації на конституційному рівні 

принципів чесності й доброчесності публічної служби, обов’язку держави 

вживати ефективних заходів проти підкупу публічних службовців та корупції 

(Республіки Філіппіни); 3) інтеграції антикорупційних заходів до 

національної політики у всіх сферах суспільного життя; політичної волі 

найвищого керівництва країни та її єдності щодо протидії корупції; 

пріоритетності протидії корупції серед чиновників найвищих й вищих 

органів публічної адміністрації; високої оплати праці, престижності та 

соціальних гарантій публічних службовців; постійного діалогу з 

економістами, правниками та іншими зацікавленими сторонами для 
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спільного створення проектів законодавчих актів, що призначені унормувати 

нові правові відносини (країн ЄС, Канади, Республіки Сінгапур, США); 

4) забезпечення незалежності та безпеки суддів спеціалізованого 

антикорупційного суду (Республіки Словаччина, Республіки Хорватія, 

Республіки Болгарія); 5) максимального дистанціювання публічних 

службовців від безпосереднього контакту з громадянами, що виключає 

потенційні можливості корупційного впливу й мінімізує відповідні ризики, за 

рахунок широкого використання інтерактивних електронних систем, 

програмного забезпечення для надання адміністративних послуг та інших 

цифрових технологій (приклади Республіки Сінгапур, Республіки Естонія, 

Скандинавські країни, Швейцарська Конфедерація, Велике Герцогство 

Люксембург та ін.); тощо. 

18. Сформульовано наступні зміни до законодавчих актів. 

У Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-

VII: 1) у першій статті формалізувати поняття «доброчесність», 

«громадськість», «побут», «гостинність»; 2) термін першої статті «спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції» замінити на термін 

«спеціально уповноважені суб’єкти у сфері профілактики та інших форм 

протидії корупції»; 3) визначити ступінь надмірності втручання у право на 

недоторканність особистого і сімейного життя особи під час моніторингу 

способу життя суб’єктів декларування; 4) встановити перелік гласних 

й негласних способів (засобів, методів тощо), які НАЗК має право 

застосовувати для моніторингу способу життя суб’єктів декларування та 

дотримання ними інших норм антикорупційного законодавства, а також 

визначити поняття «вибірковий» під час такого моніторингу й узгодити ці 

повноваження з нормами кримінального процесу; 5) заходи, які вживаються 

публічним службовцем у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди або подарунка, доповнити обов’язком повідомляти про це поліцію, 

якщо неможливо письмово повідомити про пропозицію керівника; 

6) у короткостроковій перспективі конкретизувати повноваження НАЗК, 
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зокрема доповнивши положення щодо нього нормами про верховенство 

права та інші правові засади його організації та діяльності, про обов’язок 

здійснювати просвітницьку, виховну та іншу профілактичну роботу серед 

населення з питань стандартів доброчесності взаємодії з публічною 

адміністрацією. У середньостроковій перспективі в межах окремих законів 

(або розділів антикорупційного кодексу) визначити статус цього агентства й 

правила антикорупційної експертизи. 

У ч. 6 ст. 31 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII слова «та посадовою інструкцією» замінити на слова «посадовою 

інструкцією та пам’яткою про основні вимоги антикорупційного 

законодавства». 

У Законі України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 

5203-VI ч. 1 ст. 4 доповнити пунктом 1-1 наступного змісту: «1-

1) доброчесності». 

У ч. 4 ст. 38 Кодексу про адміністративні правопорушення 

від 07.12.1984 № 8073-X слова «з дня його виявлення» замінити на слова 

«з дня виявлення хоча б частини ознак й елементів його складу». 

У Законі України про державний бюджет України на відповідний рік 

(додатках до нього) передбачати фінансування спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції (органів прокуратури; правоохоронних – 

Національної поліції, НАБУ) додатково на рівні 10-25% від коштів, які 

поступили на рахунки Державного казначейства України від реалізації майна 

і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням 

суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення 

з їхнім подальшим бюджетним розписом у межах цих суб’єктів для 

преміювання ефективних у протидії корупції співробітників – оперативних 

працівників, слідчих, прокурорів та інших, яких визначати за критеріями 

їхніх внутрішньовідомчих рейтингів.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Акти впровадження результатів дисертаційної роботи  
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Додаток Б. Зразок анкети, що використана для проведення 

соціологічного опитування в межах дисертаційної роботи.  
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Додаток В. Результати анкетування з проблемних питань правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві – 440 експертів (підприємців, 

публічних службовців та інших фахівців; переважно із Запорізької області й 

частково з Дніпропетровської і Харківської областей), сумовані за 2012-

2020 роки 

 

 

 

Для належної реалізації та захисту прав і свобод 

громадяни використовували ... (%)

корупційні інструменти - 63,7

моральні/релігійні норми - 22,7

примус/насильство - 6,8

суди та інші визначені законами держави інститути - 6,8
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Ефективність Національного антикорупційного бюро 

України (анкетування 2018-2020 років), %

0, 23, 43 й 34 % відповідно
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Оцінки рівня корупції у наступних сферах життя суспільства (анкетування 

2018-2020 років), %: 

Сфера життя/діяльності високий середній низький відсутня корупція 

освіти 53 33 14 0 

медицини 69 23 8 0 

публічних закупівель 39 36 23 2 

пасажирських перевезень 21 32 25 22 

роздрібної торгівлі 18 44 28 10 

митного контролю 60 33 7 0 

поліції  46 44 8 2 

прокурорського нагляду  55 33 12 0 

землеустрою  51 35 14 0 

охорони рибних ресурсів 38 41 21 0 

охорони лісових ресурсів 42 37 18 3 

державних аудиторів 18 48 26 8 

 

Оцінки ефективності роботи публічної влади в Україні (анкетування 2016-

2020 років), %: 

 
Парламенту Суддів 

Виконавчих органів 

державної влади 

Місцевої 

(муніципальної) влада 

незадовільно 67% 59% 26% 22% 

задовільно 30% 37% 52% 41% 

добре 3% 4% 22% 37% 

відмінно 0% 0% 0% 0% 
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Якість антикорупційної роботи Генеральної та інших 

прокуратур України (анкетування 2018-2020 років), %

0, 7, 33 й 60 % відповідно
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Рівень довіри до органів публічної влади в Україні (анкетування 2016-

2020 років), %: 

 Депутатів 

Верховної Ради 

України Суддів 

Виконавчих органів 

державної влади 

Місцевої 

(муніципальної) влади 

Зовсім 
не довіряю 

37% 22% 4% 4% 

Скоріше 

не довіряю 

56% 67% 52% 48% 

Скоріше 
довіряю 

7% 11% 44% 37% 

Повністю 

довіряю 

0% 0% 0% 11% 

 

 

 

  

Дієвість процесуального законодавства України 

відносно реалізації та захисту прав і свобод 

більшості громадян

безумовно сприяє - 0% скоріше сприяє - 46%

скоріше не сприяє - 54% зовсім не сприяє - 0%
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Скоріше не 
рівноправні, 

оскільки Україна 
тисне на іншу 

країну 

Скоріше 
нерівноправні, 
оскільки усвоїх 
інтересах інша 
країна тисне на 

Україну

Повністю не 
рівноправні, де 

Україна 
поступається 

своїми 
інтересами

Оцінка паритету взаємовідносини України з країнами 

ЄС, Російською Федерацією і США, %

0, 0, 15, 0, 10 й 75 % відповідно
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Додаток Г. Пам’ятник-символ негативного ставлення до корупції 

(встановлено 01.12.2017, м. Чернівці) 
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Додаток Д. Приклад використання недоліків семасіологічних 

характеристик антикорупційного законодавства 

Уможливлення ухилення від кримінальної відповідальності за 

хабарництво (підкуп) та поєднану із ним контрабанду опосередковується 

лінгвістичною майстерністю юриста – захисника підсудного у судовому 

засіданні. Стислий виклад опису обставин справи. 

Приморське місто Таганрог один з найбільших торгових портів ще з 

часів Російської імперії. Величезний обсяг торгового обігу порту зумовлював 

численні можливості для контрабанди і зловживань. Історія торгівлі і права 

містить відомості про дуже спритного підприємця Вальяно, який безмірно 

ввозив через цей порт товари без мита. Вальяно купував товар за кордоном, а 

після прибуття його до порту відмовлявся від його отримання. На такий 

випадок у митному законодавстві передбачалося, що митниця повинна була 

топити такі товари у морі. Проте за хабарі 2-3 тис. рублів з судна митниця не 

виконувала цієї вимоги, а передавала товари Вальяно, який перевозив їх з 

моря на берег на невеликих пласких човнах – турецьких фелюгах. При цьому 

з кожного судна (пароплава) він заощаджував на митних платежах 30-40 тис. 

рублів і отримував виручку від його продажу – 500 тис. рублів. Логічно, що 

невдовзі таким чином він став самим заможним купцем м. Таганрог. 

Мешканці міста знали про джерело швидкого збагачення Вальяно. 

Посадові особи органів публічної влади, які зобов’язані були не допускати 

контрабанди Вальяно, отримували від нього неправомірну вигоду, а взамін 

не перешкоджали його контрабанді. Якось до окружного суду м. Таганрог 

був призначений новий прокурор, який вирішив довести винність Вальяно у 

контрабанді і, у підсумку, домогтися притягнення цього контрабандиста до 

кримінальної відповідальності. Досягнення таких цілей вочевидь повинно 

було сприяти кар’єрному зростанню прокурора. 
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Отже, справу «про контрабанду товарів морем на турецьких фелюгах» 

почали розслідувати незвичайно для тих часів швидко, долаючи спроби 

Вальяно корупційним чином перешкодити досудовому розслідуванню цієї 

справи. У разі успіху кримінальна відповідальність для Вальяно полягала у 

позбавленні волі на 3 міс., конфіскація майна (а це 12 млн руб.). Справа 

отримала суспільний резонанс, її жваво обговорювали навіть у столичних 

виданнях. Для захисту Вальяно найняв відомого адвоката із Санкт-

Петербургу Олександра Пассовера, який спеціалізувався на цивільних 

справах. 

Судовий процес по цій справі слухався присяжними засідателями. 

У судовому прокурор впродовж 3-х годин вичерпно обґрунтував 

обвинувачення Вальяно у контрабанді: вантаж поставлявся на адресу 

Вальяно; від його прийняття він відмовлявся; далі цей вантаж він отримував 

від митників у морі без сплати мит; вантаж перевантажувався на фелюги; 

далі на фелюгах вантаж підвозили до підкопу у будинок Вальяно; 

доставлений таким чином вантаж Вальяно далі реалізовував у цивільний обіг. 

Отже, Вальяно  - контрабандист. Його винність доведена, це було написано 

на спохмурнілих обличчях присяжних. 

Під час свого кількахвилинного стислого виступу захисник звернув 

увагу на таке: «Вальяно завозив товари, з вартості яких не були сплачені 

митні збори на турецьких фелюгах? Да, пан прокурор це блискуче довів, і я, 

захисник, спростовувати ці факти не збираюсь, - почав свою промову 

Пассовер. – Але чи складають ці дії склад злочину «контрабанда»? Згідно з 

чинним законом, ні! Вальяно повинен бути виправданий, оскільки перевозив 

вантажі через митний кордон саме на турецьких фелюгах. А у роз’ясненнях 

судового департаменту Сенату надано вичерпний перелік усіх видів 

морського транспорту при контрабанді: човни, баркаси, шлюпки, плоти, 

рятувальні пояса, уламки корабельної аварії та пусті бочки з-під рому. 

У цьому переліку турецькі фелюги з пласким дном не згадуються. А 

роз’яснення Сенату розширювальному тлумаченню не підлягають».  
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Тут прокурор не витримав: «Вальяно – контрабандист! Якби він ним не 

був, він не міг би сплатити своєму адвокату мільйон рублів за захист!». 

У залі судового засідання усі зітхнули. Мільйон рублів?! Нечувана сума!  

 «Да, я отримав мійльйон, - незворушно відповів захисник. – Значить, 

так дорого цінуються мої слова! А тепер порахуємо, скільки ж варті слова 

прокурора… За рік прокурор отримує 3 тис. руб., - обраховував вголос 

адвокат, - за місяць – триста, а значить, за день, у т. ч. і сьогоднішній, - рублів 

десять. Виголошував прокурор свою промову сьогодні 3 години, сказав за 

свої 10 рублів 45 тис. слів. Скільки ж варте слово прокурора? – й урочисто 

виголосив: - Грош ціна слову прокурора!» 

Промова прокурора тривала 3 години, 3 хвилини – виступ адвоката… 

Вердикт присяжних такий: «Невинний!» [51]. 
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Додаток Е. Варіанти трансформацій мандату довіри громадян 

публічному службовцю, який обирається на посаду 

 

 
  

Передвиборчі обіцянки 

кандидата на виборну 

публічну посаду (далі - ПО). 

Віра у ПО й голосування за 

кандидата – надання йому 

мандату довіри. 

Відповідальна, доброчесна 

поведінка публічного службовця 

– це виконання ПО, збереження 

довіри й мандату електорату, що 

дозволяє залишатися у правовому  

статусі публічного службовця як 

формально, так і фактично. 

Безвідповідальна, недоброчесна (корупційна і/або подібна) поведінка публічного службовця на виборній 

посаді – це невиконання ПО, втрата довіри й мандату електорату, що у кращому випадку дозволяє 

публічному службовцю зберігати тільки формальний правовий  статус. Водночас фактично такий статус 

він втратив з моменту невиконання ПО. 

або 

або 
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Додаток Є. Наслідки корупційних детермінант порушення 

загальноправових зв’язків функціонування публічної адміністрації: 

на прикладі проблеми міграції населення 

Палац Сібелес з інформаційним щитом «Ласкаво просимо біженців до країни» 

(м. Мадрид, Королівство Іспанія / Palacio de Cibeles, Plaza de la Cibeles, Madrid ciudad 11.12.2015) 

 

 
 

Тіло трирічного хлопчика Alan Kurdî на узбережжі Туреччини поблизу міста Бодрум 

(6-00 02.09.2015, одного з чотирьох членів сім’ї Абдули Курді, три з яких загинули під час міграції 

Середземним морем з Сирійської Арабської Республіки до Республіки Греція; автор фото Nilüfer Demir) 
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