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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На початку XXI ст. Україна опинилася 

перед низкою суспільно-політичних викликів. Через втрату постійності руху 

вперед неприпустимо порушувався принцип розвитку постіндустріального 

суспільства. Під тягарем суперечностей, які почали формуватися протягом 

десятиліть, здебільшого з об’єктивних причин, українське суспільство втрачало 

можливості реалізувати свій мобілізаційний потенціал. Зберігалася проблема 

легітимації державних інституцій. Для політичного життя ставали властивими 

подвійні стандарти, цинізм, аморальність; правлячий клас у більшості був 

корумпований, виявляв неготовність працювати на національний інтерес. 

Основними творцями політики держави ставали бізнес-групи, для яких 

політична влада була способом особистого збагачення. Тому серед 

пріоритетних перспектив і завдань для політиків, а також громадянського 

суспільства залишалися зміцнення засад державності, які б включали передусім 

зміну моральних принципів правлячої верхівки, трансформації політичної 

системи тощо. 

Виходячи із вищезазначеного, перед історичною наукою постало питання 

переосмислення набутого досвіду організації суспільно-політичного життя 

незалежної держави. Поряд із цим це дозволило б критично проаналізувати 

ставлення суспільства до органів державної влади. 

Верховна Рада України, як представницький орган влади, в 

державотворчих процесах має відіграти ключову роль. Незважаючи на 

докладені значні зусилля для розвитку вітчизняних традицій парламентаризму, 

конструювання гілок влади, формування системи законодавства, протягом 

попереднього етапу державотворення її суспільний авторитет як органу влади 

залишався низьким. Побудова влади в Україні протікала в тому напрямі, коли 

використовувався умовний де-юре розподіл повноважень гілок. Тому на 

відміну від демократичних країн, де влада діє як цілісна система, в Україні 

зберігалося протистояння влад. Верховна Рада України, перебуваючи у 

постійній невизначеності суті та змісту зовнішніх проявів своїх повноважень, 

не змогла стати первинною стосовно гілок, оскільки іменем народу ухвалювала 

закони та формувала органи виконавчої влади. Інституційна слабкість 

Верховної Ради як органу влади практично підривала потенціал держави, 

відсторонювало її від ролі регулятора суспільних процесів. Як орган влади її 

інституційний розвиток відставав від процесів, що протікали в суспільстві. В 

громадянському сприйнятті вона залишалася найбільш корумпованим органом 

держвлади. З’ясування негативних тенденцій, що були наявні у формуванні і 

діяльності Верховної Ради України, дозволять надати нового імпульсу в її 

роботі, подолати корупцію. Суспільно важлива тематика, яка пов’язана з 

законодавчим виміром державотворення в Україні, а також проявами такого 

соціального явища, як корупція, залишається малодослідженою та потребує 

спеціального наукового осмислення.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Дисертація 

виконана в межах планової тематики відділу новітньої історії і політики 

Інституту історії України НАН України (тема «Україна між Сходом і Заходом: 

виклики цивілізаційного вибору 1990-ті – 2000-ні роки», державний 

реєстраційний номер: 0115U005827 та тема «Україна 1990-ті – 2000-ні: 

проблеми пострадянського переходу (інституції, нові ідентичності, соціальні 

ролі та групи»; державний реєстраційний номер: 0119U100812). 

Об'єктом вивчення визначено наслідки впливу корупції на формування 

та діяльність Верховної Ради України з 1994 по 2018 рр. 

Предметом дослідження є партійна система, виборчий процес, діяльність 

груп бізнес-груп, робота депутатських груп і фракцій, комітетів народних 

депутатів і тіньових лобістів, законодавство України, суспільні сфери. 

Географічні межі визначаються сучасними державними кордонами 

України. 

Хронологічні межі охоплюють 1994–2018 рр. Вибір нижньої межі 

пов'язаний із початком діяльності Верховної Ради другого скликання, появою 

традиції широкої участі в політичному житті бізнес-груп, а також нової 

політичної культури, коли боротьба з корупцією владою використовувалася як 

засіб «приручення» політичних опонентів. Верхня хронологічна межа 

окреслена завершенням процесу ухвалення антикорупційних законів, 

направлених на активізацію інституційних засобів боротьби з корупцією.  

Метою дослідження є комплексне вивчення деструктивної ролі корупції у 

формуванні і законодавчій діяльності Верховної Ради України другого – 

восьмого скликань. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких дослідницьких 

завдань: 
‒ проаналізувати стан наукової розробки означеної теми та джерельну 

базу; 

‒ визначити наслідки впливу корупції у чинній партійній системі на 

формування Верховної Ради України; 

‒ простежити вплив корупції на виборчий процес, розкрити політичний 

фактор у діяльності фінансово-промислових груп та представництва 

тіньової економіки; 

‒ з'ясувати низку обставин формування та діяльність керівних органів 

парламенту, депутатських груп і фракцій; 

‒ оцінити антикорупційну діяльність народних депутатів, показати 

наслідки тіньового лобізму в законотворенні; 

‒ розкрити суспільне значення ухвалених Верховною Радою 

антикорупційних законів; 

‒ розглянути проблему застосування ухвалених законів з протидії корупції 

в повсякденному житті, органах влади, економічній сфері. 

Методи дослідження обумовлені поставленою метою та виділеними 

завданнями дослідження. Залучено систему загальнонаукових та спеціально 

історичних методів пізнання: аналіз, синтез, узагальнення, системний, 
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структурно-функціональний, порівняльно-історичний, проблемно-

хронологічний методи тощо. За їх допомогою виділено передумови поширення 

і проникнення хабарництва у сфери життя суспільства, визначено способи 

формування до нього суспільної нетерпимості. Праця має комплексний 

міждисциплінарний характер. Її концептуальні підвалини ґрунтуються на 

основі таких наук, як історія України, правознавство, політологія, етнологія, 

культурологія, літературознавство, психологія, економіка. 

Наукова новизна полягає в тому, що: 

Вперше  

‒ проведено комплексний історичний аналіз труднощів інституалізації 

Верховної Ради України; 

‒ досліджені наслідки корупції для виконання Верховною Радою 

повноважень; 

‒ відтворено процес ухвалення Верховною Радою законів, направлених на 

протидію корупції. 

Уточнено: 

‒ характеристику партійної і виборчої системи України; 

‒ основні напрями політичної діяльності груп інтересів та їх місце у 

законодавчому процесі парламенту; 

‒ значення Верховної Ради України у системі органів державної влади; 

‒ основні корупційні фактори, що заважали Верховній Раді налагодити 

ефективний законотворчий процес. 

Набули подальшого розвитку: 

‒ аналіз законодавчих передумов поширення корупції у різних сферах 

суспільного життя; 

‒ дослідження змін політичної сутності Верховної Ради України; 

‒ висвітлення проблеми антикорупційної діяльності народних депутатів 

України; 

‒ вивчення явища злиття державної влади і бізнесу в політичних реаліях 

України; 

‒ визначення міжнародного значення подолання корупції в Україні. 

Практичне значення полягає в тому, що зібрані й проаналізовані дані, 

узагальнення та висновки можуть бути використані при подальшому 

осмисленні процесів державотворення і вітчизняного парламентаризму, 

інституційних реформ органів державної влади й управління, виробленні засад 

державної антикорупційної політики, підготовці законів України, організації 

роботи фракцій, комітетів, народних депутатів України. 

У навчально-методичному аспекті досягнуті результати можуть 

послугуватися для підготовки лекційних курсів із новітньої історії України, 

політології, державного управління, політичної думки, а також при укладанні 

підручників, посібників, аналітичних матеріалів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорені на засіданні відділу новітньої історії і політики Інституту 

історії України НАН України, а також були оприлюднені на міжнародних, 
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всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній 

науково-практичній конференції «Розвиток суспільних наук: європейські 

практики та національні перспективи» (Львів, 21–22 грудня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Україна. Європа. Світ. Історія 

та сучасність» (Київ, 6–7 грудня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 

22–23 січня 2021р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Нове та 

традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (Київ, 5–6 

лютого 2021р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Історія 

проблеми та необхідні умови становлення громадського суспільства в Україні» 

(Львів, 29–30 січня 2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

працею. Всі результати та положення, що виносяться на захист і складають 

новизну роботи, отримані здобувачем особисто. 

Публікації. Результати дослідження викладені у десяти публікаціях, з яких 

чотири статті – у фахових виданнях, одна – у виданні іноземної держави, решта 

публікацій додатково відображають наукові результати.  

Структура дисертації. обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку 

використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 243 

сторінки, з яких 194 – основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано наукову та суспільну актуальність теми, визначено 

об'єкт, предмет, хронологічні та територіальні межі дослідження, 

сформульовано його мету і завдання, встановлено зв'язок із науковими 

програмами і планами, окреслено наукову новизну і практичне значення, 

проінформовано про рівень апробації та структуру роботи. 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми, джерельна база та 

методологія дослідження», який складається з трьох підрозділів, 

проаналізовано стан наукової розробки теми, охарактеризовано використані 

джерела, розкрито методологічний апарат і методи дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія теми» здійснено огляд наявної 

спеціальної літератури, яка висвітлює різні аспекти діяльності Верховної Ради 

України, суспільно-політичного життя в країні. 

Аналіз історіографії теми свідчить, що вивчення тематики перебуває ще на 

етапі концептуального оформлення. З переліку праць, присвячених новітній 

історії України, слід виокремити дослідження В. Литвина. Як історик і Голова 

Верховної Ради України, у своїх роботах він відтворює «політичну кухню», 

тобто подає перебіг політичних подій, характеризує мотиви діяльності суб'єктів 

політики, вищого представницького органу влади, окремих політиків тощо. 

Дослідження С. Кульчицького значно розширили спектр аналізу інституційної 

сфери державотворення на початку 2000-х років. Серед дослідників новітньої 

історії України Г. Касьянов одним із перших розглянув роль у політичному 
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процесі «груп інтересів», «кланів», окремих олігархів. Діяльність Верховної 

Ради України в контексті проведення приватизації охарактеризував у 

монографії С. Падалка.
.
 Явище корупції знайшло своє широке висвітлення в 

монографічному дослідженні В. Головка, присвяченому виникненню і розвитку 

фінансово-промислових груп в Україні. Монографія Р. Офіцинського висвітлює 

низку нових сутнісних ознак політичного розвитку України впродовж 1991 – 

2004 рр. 

Дотичним до даної теми є комплекс праць, присвячених партійному 

будівництву в Україні. Серед численних праць фундаментальністю 

вирізняється монографія В. Мороко, в якій автор, використовуючи 

оригінальний теоретико-методологічний підхід, дослідив роль політичних 

партій у становленні і розбудові державних інститутів в Україні. 

Окремі аспекти труднощів фракційної структуризації парламенту, виборів 

народних депутатів, стосунків Верховної Ради й інших гілок влади, чинної 

практики розробки й ухвалення законів розглядаються в дисертаційних 

дослідженнях О. Коляструка, В. Чмихової, Н. Адамович, В. Пекарчука, 

І. Мігальчан. Дисертація О. Коляструка присвячена місцю і ролі Верховної 

Ради в структурі владних відносин 1994 – 2002 р. У дисертації І. Мігальчан на 

прикладі діяльності Верховної Ради четвертого скликання проілюстровано 

зміни в українському політичному житті, викликані зростанням ролі ФПГ. 

Об'єкт дослідження знайшов висвітлення у працях вітчизняних політологів 

– М. Томенка, Т. Бевз, М. Дмитренка. Низка аспектів проблеми функціонування 

парламентаризму в Україні, зокрема культури парламентської діяльності, 

представлена в роботах В. Журавського, І. Климкової, Ю. Ганжурова. 

Є. Невмержицький і Ф. Шульженко, розглядаючи соціально-політичний 

простір поширення корупції, проаналізували особливості функціонування 

тіньової економіки, партійної системи, Верховної Ради України. Осмисленню 

корупції на структурному рівні, її спеціальних ознак присвячені праці 

І. Кушнарьова. На різні форми поширення корупції в діяльності Верховної Ради 

вказують і праці фахівців із державного управління: В. Баштанника, 

О. Сушинського, В. Токовенка. 

Студії Д. Чобота і Г. Омельченка містять значний масив документальних 

матеріалів, спогадів, статистичних даних, які проливають світло на багато 

питань антикорупційної діяльності в Україні, а також поширення корупції у 

Верховній Раді та інших органах влади та сферах української політики. З 

історико-публіцистичних видань на окреме місце заслуговує робота історика і 

політолога К. Бондаренка, у якій автор вийшов за традиційні межі біографічної 

книги і подав широке тло української політики через діяльність Л. Кучми.  

Історія українського парламентаризму під кутом зору спеціальних методів 

досліджувалася у працях правознавців. Труднощі й недоліки в роботі Верховної 

Ради дослідила О. Реєнт. Проблема корупції з правового огляду повно розкрита 

в монографічних працях М. Мельника. Серед правової літератури якісно 

вирізняється книга В. Валлє, де автор вперше аналізує дію ключових засобів 
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подолання корупції: суспільних інститутів, цінностей демократії і свободи, 

соціальної енергії єдності тощо. 

Закордонні дослідники намагалися зрозуміти і реконструювати світогляд 

політиків, з'ясувати причини занепаду економіки і низьку ефективність реформ 

в Україні. Своєрідно описав спосіб функціонування системи корупції в Україні 

американський дослідник К. Дарден. Різні концептуальні інструменти 

дослідження корупції знайшли відображення у працях Дж. Хельмана, 

Дж. Джонсона, Д. Кауфмана. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» зазначено, що для 

досягнення сформульованої мети і успішного розв'язання дослідницьких 

завдань нами опрацьовано відповідний масив історичних джерел. Важливе 

значення для отримання відповідних наукових результатів мали документи і 

матеріали вітчизняних архівосховищ. Дослідницька робота в Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління проводилася з кількома 

фондами (Верховна Рада України), що зберігають матеріали, які стосувалися 

різних аспектів діяльності Верховної Ради, її комітетів, депутатських груп і 

фракцій. З опису 22 почерпнуті документи, за допомогою яких вдалося 

з'ясувати низку обставин діяльності спеціально створених державних органів 

виконавчої влади з протидії поширення корупції і організованої злочинності в 

1990-і роки, зокрема Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України з 

питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом. 

Особливу дослідницьку цінність склали документи, які відображали роботу 

Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Звіти, 

пояснювальні записки, протоколи засідань, плани роботи, довідки, листи, 

інформації, стенограми дозволили відтворити напрямки діяльності комітету, 

характер розглядуваних питань, взаємодію з підрозділами органів прокуратури, 

внутрішніх справ, судових органів щодо запобігання корупції. Фонд 5233 

(«Адміністрація Президента України») включає документи, які відтворювали 

діяльність Президента України та його Адміністрації. В описі 1 і 2 фонду 

представлені документи органів, які створювалися главою держави для 

боротьби з корупцією, зокрема Координаційного комітету по боротьбі з 

корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, 

Міжвідомчого науково-дослідницького центру з проблем боротьби з 

організованою злочинністю тощо. Фонд 2 («Кабінет міністрів України») 

містить документи, які стосувалися роботи уряду незалежної України, в тому 

числі в напрямі реалізації загальнодержавних програм з питань запобігання 

поширенню корупції, антикорупційного законодавства органами виконавчої 

влади. Частина використаних нами документів мала своїм походженням фонд 1 

поточного архіву Верховної Ради України. Стенограми пленарних засідань 

парламенту містять низку матеріалів, які ілюструють процес підготовки 

антикорупційних законів; виступи і поправки народних депутатів, висновки 

науково-експертного управління, експертні оцінки окремих положень 

законопроектів. Доповненням архівних матеріалів стали документи, що 

зберігаються на веб-сторінці Верховної Ради України, зокрема Комітету 
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Верховної Ради з питань антикорупційної політики: протоколи засідань 

комітету, стенограми засідань робочих груп комітету, звіти про роботу 

комітету, матеріали парламентських слухань.  

До джерел відносимо і видання, у яких подавалися результати опитування 

та моніторингу громадської думки.  

Окрему групу джерел представляють публікації у періодичних виданнях, 

пов'язаних з історією парламентаризму, соціальною історією України. 

Оперативна політична публіцистика, розміщена на сайтах «Українська правда», 

«Кореспондент», «Світ ЮА», стала в нагоді при з'ясуванні низки політичних 

подій в історичній ретроспективі.  

Важливим джерелом для вивчення проблеми є мемуарна література. Вона 

нерідко допомагає відтворити багато офіційно неоприлюднених фактів 

вироблення важливих політичних рішень, розробки і ухвалення Верховною 

Радою України законів. Чимало історичних деталей відображено у спогадах 

голів Верховної Ради України: І. Плюща, О. Мороза, В. Литвина. 

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» розкрито методологічні 

принципи і методи дослідження. З огляду на мету і завдання дослідження, в 

основу покладався принцип історизму, що передбачає розгляд процесів 

суспільного життя в історичному комплексі і взаємообумовленості. Завдяки 

використанню даного принципу нами досліджена діяльність Верховної Ради 

України в контексті змін політичної обстановки, розгортання діяльності в 

конкретний історичний період та еволюції скликань. Принцип об'єктивності, 

який передбачає розгляд проблеми під різним кутом зору, сприяв 

неупередженому аналізу джерельної бази, її наукового вивчення, дозволив 

реалізувати дослідницькі завдання. Дотримання цього принципу дозволяло 

автору залучити широкий обсяг інформативного матеріалу, і особливо 

дистанціюватися від положень, напрацьованих представниками інших наукових 

напрямків та виробити відмінні оціночні судження і висновки. Принцип 

багатофакторності дозволив у сукупності вивчити об'єктивні і суб'єктивні 

чинники в діяльності Верховної Ради. 

З метою досягнення мети роботи і вирішення дослідницьких завдань 

використовувалися методи дослідження: як загальнонаукові, так і спеціально-

історичні. Вирішенню досліджуваних проблем сприяли загальноісторичні 

методи. Використання історико-порівняльного методу дозволило дослідити 

Верховну Раду України в площині її місця в системі державної влади і 

загального політичного процесу, а корупцію інтерпретувати як явище, яке має 

глобальні наслідки для України.  

У другому розділі «Зміни умов формування Верховної Ради України» 

дається загальний аналіз процесів, що впливали на роботу законодавчого 

органу влади України. 

У підрозділі 2.1. «Роль політичних партій у формуванні 

представницького органу» показана роль партійної системи у інституалізації 

Верховної Ради України. Несформована партійна система послаблювала 

державну владу, оскільки не маючи зворотного зв’язку з суспільством, втрачала 
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можливість здійснювати контроль над суспільно-політичним життям. 

Присутність у партіях України великого бізнесу робила дане середовище 

жорстко конкурентним. Партії між собою змагалися за доступ до 

адміністративного ресурсу. Виборча система України сформувалася так, коли в 

політичній боротьбі ключову роль відіграла особистість, а не ідеології чи 

програми. Партії формувалися на основі соціальних, професійних та 

ідеологічних ініціатив окремих спільнот. Частина з них створювалася 

політиками і бізнесменами. 

Формування ФПГ власних партій розпочалося після президентських 

виборів 1994 р. При створенні ФПГ партій використовувалася корупція. Перед 

такими партіями ставилося завдання примноження успіху в бізнесі, тому 

більшість із них функціонували як бізнес-проєкти. У їх створенні брали участь 

чиновники відповідних міністерств.  

Помітним явищем функціонування партійної системи було створення 

партій «для продажу». «Торгівлю» партіями здійснювали посередницькі 

юридичні фірми. Процес купівлі – продажу мав тіньовий характер. Покупцями 

партій найчастіше виступали представники ФПГ, для яких важливим було 

завдання потрапити до складу депутатів Верховної Ради України.  

Для більшості партій властивою була внутрішньосистемна корупція. 

Найчастіше вона проявлялася при закритому (без обговорення з рядовими 

партійцями) ухваленні тих чи інших рішень, складанні на вибори партійних 

списків. Корумповані партії не могли відігравати повноцінної ролі в 

українському суспільстві. Формальності в діяльності надавало і те, що 

українські партії, обравши західні традиції партійного будівництва в 

центристському і правоцентристському спектрі, не враховували настроїв 

суспільства. 

У підрозділі 2.2. «Загострення соціальних протиріч під час виборів 

народних депутатів України» основний акцент уваги зосереджений на 

процесах, пов'язаних з формуванням виборчих блоків, складанням виборчих 

списків, акумулюванням фінансових ресурсів партіями і окремими політиками.  

Чинна в Україні система виборів являла собою синтез виборчих традицій 

попередньої епохи і нововведень, яка ввібрала в себе сформовану попередньою 

епохою модель клієнтальних зв'язків, коли стосунки між членами суспільства 

вибудовувалися за схемою служіння партійним ідеалам. Корупція на виборах 

становила особливу форму боротьби за владу. Формування виборчих блоків 

стало технологією. Напередодні виборів кілька партій об'єднувались у єдиний 

виборчий блок. Для їх формування наймалися вітчизняні і зарубіжні 

політтехнологи. Ці утворення носили штучний характер. Підміна партій 

блоками та використання їх як головних суб'єктів виборів було свідченням 

кризи партійної системи. Розподіл квот на кількість місць у блоках у більшості 

випадків мало корупційний характер. Корупційного характеру набуло 

складання виборчих списків. Як суб'єкт виборів використовувалися партії-

клони, яким зазвичай надавалися назви відомих партійних брендів, хоча вони 

не були з ними пов'язані. Списки на вибори до Верховної Ради України 
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третього і наступних скликань формувалися за так званим бізнесово-

розрахунковим методом. Складання закритих виборчих списків було властивим 

для всіх українських партій. Корупція була єдиним ефективним інструментом, 

за допомогою якого ставало можливим потрапляння кандидата в депутати до 

прохідної частини виборчого списку, що гарантувало набуття статусу депутата. 

З тим, аби прикрити присутність у списку одіозних осіб та їхню згодом 

корупційну діяльність, до нього включалися авторитетні громадські діячі. 

Встановлення цін на місця в «прохідній» частині для «окремих» політиків було 

проявом корупції. Провідні партії формували свій прошарок спонсорів, які 

здійснювали фінансування їх на постійній основі. Здебільшого за допомогою 

корупції відбувалося формування виборчих фондів партій і блоків. Зародження 

такої виборчої технології, як «адміністративний ресурс» відбувалося у 1994 – 

1998 рр. У 2002 р. його роль на виборах народних депутатів була особливо 

потужною. На довиборах 2004 р. адмінресурс набув тотального характеру. 

Проявом корупції був підкуп виборців як надання виборцю неправомірної 

вигоди за будь-які дії, пов'язані з безпосередньою реалізацією ними свого 

виборчого права. Підкуп виборців мав прямий і прихований характер. 

Сформувалися певні його технології. Явище корупції часто мало типові прояви 

в роботі виборчих дільниць і виборчих комісій.  

У підрозділі 2.3. «Шляхи набуття законодавчої легітимності 

фінансово-промислових груп» доводиться, що фінансово-промислові групи у 

Верховній Раді вносили організаційну нестабільність, часто з корисливою 

метою провокували політичні кризи і скандали.  

На формування і діяльність Верховної Ради України вплив ФПГ набував 

вирішального значення по мірі входження їх у політичне життя України. Роль 

їх була неоднозначною. З одного боку, вони поставали як сила, яка б могла 

ефективно представляти економічні інтереси держави, а з іншого ФПГ 

блокували розвиток представницького органу влади.  

ФПГ в Україні почали з'являтися внаслідок процесу зрощення бізнесу з 

політикою. Україну це відрізняло від демократичних країн, де бізнес-групи 

впливали на рішення уряду завдяки лобістській діяльності. Українська 

структура груп інтересів загалом повторювала радянську модель способів і 

каналів артикуляції групових і корпоративних інтересів різних соціальних груп. 

Фактично відбувалося заміщення представникам ФПГ місць у системі влади, 

які належали до цього партійно-господарській номенклатурі. ФПГ перебирали 

на себе роль неформальних інститутів галузевого управління, успадковували 

від попередньої політичної й економічної системи практику «місництва» й 

«відомчості». Більшість ФПГ мали номенклатурне походження. Депутати, що 

працювали в інтересах ФПГ, прагнули домогтися закладання у видаткову 

частину Держбюджету дотацій, субвенцій, трансферів в інтересах окремих 

галузей, регіонів чи осіб. У 2000-і роки їх «активність» також стосувалася 

ухвалення законів, які б забезпечували для окремих регіонів пільгові податкові 

умови розвитку. ФПГ у 2000 – 2014 рр. практично повністю інституалізували 

свій політичний вплив.  
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У підрозділі 2.4. «Способи потрапляння до Верховної Ради 

представництва тіньової економіки» йдеться про чинники, які обумовлювали 

законодавчі інтереси даної бізнес-групи. 

Законодавча діяльність як задоволення приватно-бізнесових інтересів 

потрібна була і представникам організованих злочинних груп, які фінансували 

просування своїх представників до Верховної Ради України. Через них вони 

отримували можливості впливу на ухвалення парламентом потрібних рішень. 

Відбувалося вдосконалення політичних способів вирішення власних 

економічних проблем. В умовах занепаду моральних засад суспільства, 

організованим злочинним групам вдалося зміцнити свої економічні позиції та 

проникнути в політичне життя. І навпаки, своєю присутністю в суспільстві 

вони сприяли деградації його інститутів. Нерідко діяльність організованих 

злочинних груп прикривалася їх представниками у Верховній Раді України. 

Така «послуга» у стінах вищого органу влади сприяла тому, аби бізнес 

залишався в тіні. Народні депутати покривали бізнесменів-порушників 

законодавства, сприяючи цим самим одержанню додаткових пільг. Діяльність 

організованих злочинних груп ставала вирішальним фактором поширення 

корупції у Верховній Раді України.  

У третьому розділі « Місце соціально-економічних факторів у 

виконанні Верховною Радою України повноважень» охарактеризовано 

прояви корупції в організації роботи парламенту та законотворчому процесі.  

У підрозділі 3.1. «Формування та діяльність фракцій і груп, керівних 

органів» з'ясовані обставини погіршення якості роботи законодавчого органу, 

послаблення його представницької функції, що спонукало втрату його 

суспільного авторитету.  

Прихід до Верховної Ради України багатьох політичних сил як виразників 

бізнес-інтересів груп і кланів зумовлював відповідне її структурування та 

особливості формування керівних органів. Стало традицією створення багатьох 

фракцій. Фракційний поділ депутатів відображав договірні відносини, як їх 

називали «договорняки» між олігархами і парламентськими політсилами. 

Фракції набували статусу політичних гравців, які діяли на полі інтересів 

окремих ФПГ. Формування фракції у Верховній Раді України відбувалося 

корупційним шляхом. Діяв такий собі тіньовий ринок, де відбувалася купівля-

продаж членства у фракції, права входження до фракції чи переходу депутата з 

однієї фракції до іншої. Сформовані в інтересах ФПГ фракції мали специфічну 

організаційну будову, в їх основу закладалися принципи вождізму. 

Докорінних змін зазнали і мотиви об'єднання у фракції. Якщо до 1998 р. 

мали місце регіональні, політичні, гендерні мотиви, то надалі почали 

переважати виключно бізнес-інтереси депутатів. Використання інструменту 

корупції відбувалося при формуванні парламентських коаліцій. Об'єднання 

парламентських партій в коаліції зумовлювалося передусім послабленням ролі 

в їхній діяльності ідеологічних і програмних чинників і одночасним зростанням 

економічних інтересів. Участь у коаліціях обумовлювалася спільною вигодою 

усім її учасникам, передусім внаслідок появи додаткових можливостей 
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відкриття нових перспектив розвитку підконтрольних виробничих галузей чи 

окремих підприємницьких структур. 

Участь Президента України у формуванні коаліції була свідченням 

деструктивності в діяльності гілок державної влади. Визначальним чинником 

діяльності Верховної Ради ставали регулярні міжфракційні конфлікти.  

Нерідко корупція відігравала чи не провідну роль при формуванні 

керівних органів парламенту. Політологи називали такий виборчий процес 

«спікеріадою». Надмірна персоніфікація української політики відповідно 

вимагала такого керівника парламенту, який би мав одночасно такі особистісні 

риси та політичний досвід, які б допомагали йому так організувати роботу 

Верховної Ради, де б збалансовувалося представництво груп інтересів. Досвід 

підтвердив, що спікери, що намагалися чинити опір ухваленню рішень в 

інтересах ФПГ, ними ж відразу усувалися. Вибори Голови Верховної Ради в 

1998 р. стали першими, які проходили під тотальним контролем ФПГ.  

Ключову роль при ухваленні важливих для бізнесу рішень Верховною 

Радою України відігравали комітети як постійно діючі органи. На них законами 

покладались широкі повноваження. Ухвалені комітетами рішення в процесі 

попереднього розгляду того чи іншого законопроекту чи постанови ставали 

підставою для розгляду їх депутатами у сесійній залі. Тому групи інтересів 

парламенту нерідко за допомогою корупції намагалися «забезпечити» 

ухвалення комітетом потрібного їм рішення. 

Підрозділ 3.2. «Проблема антикорупційної діяльності народних 

депутатів України» присвячено аналізу змін статусу депутатів, умов їх 

потрапляння до парламенту, якісного складу та політичної культури. 

Імперативний мандат консервував практику корпоративного представництва у 

Верховній Раді. Депутати, які пов'язувалися зв'язками з партійним 

керівництвом, зазвичай інтереси виборців відносили до другорядних. У жодній 

країні Європи не впроваджувався імперативний мандат. 

Корпоративна поведінка депутатів формувалася на тлі втрати українським 

суспільством контролю над соціальними процесами і руйнацією соціальних 

ліфтів потрапляння до коридорів влади. Сформована антидемократичним 

способом правляча верства перетворювалася на замкнуту корпорацію, доступ 

до якої іншим був обмежений, не маючи зв'язків із суспільством, члени цієї 

корпорації легко втрачали внутрішню єдність і дистанціювалися як групи, що 

контролювали навколо доступ до влади і власності. Наявність серед депутатів 

корупціонерів підривала авторитет Верховної Ради як вищого органу влади. 

Вона поступово перетворювалася на місце, де формувався і діяв ринок владних 

послуг, а корупція ставала ключовим важелем його функціонування. З кожним 

новим скликанням Верховної Ради відбувалося зростання чисельності 

депутатів, причетних до корупції. На думку вітчизняних політологів, ідея 

підкупу народних депутатів у Верховній Раді була привнесена свого часу 

П. Лазаренком. У подальші роки практика «скуповування голосів» набувала 

масового характеру. 
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У підрозділі 3.3. «Роль тіньового лобізму у законотворчому процесі» 

показані способи тіньового лобіювання, підтверджено, що їх наявність 

підривала авторитет Верховної Ради в суспільстві, спрямовувала в небажане 

річище процедуру ухвалення законів. 

Тіньова лобістська діяльність ставала породженням корупції у Верховній 

Раді України. Консолідація бізнес-груп інтересів відбувалася за лекалами 

Радянської України, коли відомчі зв'язки зберігалися як єдині офіційні канали 

відстоювання інтересів у владі. Зростання чисельності зумовлювалося 

збереженням «апаратної гри» державної бюрократії. Передумовою розвитку 

«тіньових» способів лобістської діяльності у Верховній Раді виступала 

законодавча неврегульованість принципів лобізму. Наявний корпус актів, який 

визначав правові засади діяльності політичних партій, громадських організацій, 

лише опосередковано врегульовував представництво групових інтересів. 

Відсутність соціального законодавства, яке б легалізувало лобістську 

діяльність, змушувала народних депутатів працювати «в тіні». Розвиток 

тіньового лобізму в Україні відбувався внаслідок специфічних умов 

задоволення групових інтересів, коли безальтернативно в соціально-

економічному житті зберігалося домінування великого бізнесу. Тіньова 

лобістська діяльність депутатів тісно перепліталася з корупцією. Таким чином, 

присутність тіньового лобізму девальвувало легітимність ухвалених законів. 

Внаслідок того, що лобістська діяльність у Верховній Раді України 

здійснювалася нелегітимно, ухвалені рішення спрямовувалися на задоволення 

інтересів окремих груп та осіб, а не суспільства в цілому. 

Підрозділ 3.4. «Суспільне значення ухвалених антикорупційних законів» 

присвячений розгляду процесу формування Верховною Радою України 

законодавчих засад антикорупційної політики незалежної держави. 

Україна не мала історичного досвіду створення, а також реалізації 

антикорупційного законодавства. Даний процес організовувався у парламенті з 

початку. Набувалася певна традиція підготовки специфічного законодавства. 

Протягом 1992 – 2017 рр. в Україні Верховна Рада ухвалила близько 100 

нормативних актів, які мали антикорупційний характер. Простежується кілька 

етапів законотворення. Для першого етапу ухвалення антикорупційних законів, 

який умовно хронологічно можна окреслити 1992 – 1998 рр., властивим було 

те, що народні депутати скоріше діяли за принципом «кількісного 

накопичення» актів. У 1993 р. в постанові Верховної Ради «Про державну 

програму боротьби зі злочинністю» народними депутатами були зафіксовані 

наміри підготовки і ухвалення закону, який би вимагав системи заходів 

боротьби з корупцією. Перші акти ухвалювалися в умовах повільного 

усвідомлення суспільством небезпек, які несла в собі корупція. Зміст ухвалених 

законів носив констатуючий характер, часто окремі положення викладалися як 

політичні декларації. Поняття «корупції» вперше згадувалося в постанові 

Верховної Ради, ухваленій у 1992 р. під назвою «Про утворення Тимчасової 

депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом», паралельно з такими 
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дефініціями, як мафія і тіньова економіка. Народними депутатами явище 

корупції бачилося у широкому сенсі службових зловживань чиновницького 

апарату. 

На наступному етапі підготовки антикорупційних законів, що 

окреслюється 1999 – 2013 рр., властивим було звернення народних депутатів та 

інших законодавчих суб'єктів до міжнародного досвіду та спроб його 

застосування. Ухвалені Верховною Радою антикорупційні закони поділялися на 

кілька груп, які визначалися характером їхніх регуляторних функцій. Так, 

окрему групу становили закони, якими встановлювалися принципи 

антикорупційної політики та відповідальність за корупційні правопорушення. 

Наступну групу ухвалених законів склали закони, що визначали діяльність 

спеціалізованих органів по боротьбі з корупцією. Частина антикорупційних 

законів Верховною Радою ухвалювалася на зобов'язання України перед 

міжнародними організаціями. В 2014 р. на виконання Плану дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму керівництво держави взяло зобов'язання 

активізувати роботу в напрямі запобігання корупції.  

Новостворені на основі ухвалених законів у 2014 – 2018 рр. профільні 

антикорупційні органи виявляли слабкість і неефективність, оскільки зусилля їх 

спрямовувалися головним чином на виявлення корупції на низовому рівні 

чиновницької ієрархії. Верховна Рада продовжувала розглядати основні 

напрями регуляторних функцій антикорупційних законів на догоду політичній 

кон'юнктурі, оминаючи логіку необхідності вчинення ефективних кроків щодо 

попередження корупції. З року в рік нею відкладалося ухвалення тих законів, 

які у європейських країнах вважалися ключовими в протидії корупції, зокрема 

про запобігання конфлікту інтересів, про створення спеціальних 

антикорупційних органів, про впровадження механізму перевірки декларацій 

про активи та інтереси вищих посадових осіб держави, про захист осіб, які 

інформують про зловживання.  

Четвертий розділ «Законодавчий вимір антикорупційної політики та 

шляхів запобігання поширення корупції у сферах українського 

суспільства» складається з двох підрозділів. У підрозділі 4.1. «Застосування 

законодавства у подоланні корупції в повсякденному житті українців» 
показані труднощі імплементації ухвалених законів у повсякденні, а також 

розкриті деякі прояви корупції в охороні здоров'я, сфері освіти і культури.  

Корупція в повсякденному житті займала власне місце у широкому спектрі 

суспільних відносин. Хабарництво виконувало роль чи не єдиного можливого 

способу вирішення громадянами України власних питань. Ціннісний вакуум, 

що виник в українському суспільстві після відмови від цінностей радянської 

епохи й повільного формування нових установок, став основною причиною 

поширення корупції. На різних рівнях комунікації пропагувалися передусім 

збагачення, вседозволеність, досягнення особистої мети за будь-яку ціну. Тому 

міцніли стереотипи толерантного ставлення до даного явища. Громадяни у 

своїй більшості неусвідомлено сприймали справжні масштаби корупції та її 
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наслідки. В українському суспільстві почав складатися такий феномен, як 

«корупційна культура».  

Система охорони здоров'я України належала до найбільш корумпованих. 

Державне фінансування охорони здоров'я суттєво поступалося за розмірами 

країнам Європи. Для недофінансованих закладів охорони здоров'я корупція 

була одним із головних економічних механізмів додаткового залучення 

фінансово-матеріальних ресурсів. Корупційні схеми також формувалися і 

всередині медичних установ. Корупція в українській освіті ставала звичним 

явищем повсякденного життя. Особливо значні розміри вона мала у вищій 

школі.  

У підрозділі 4.2. «Законодавчий аспект запобігання корупції в 

діяльності органів виконавчої і судової влади» аналізуються основні 

прогалини законодавства, присвяченого регулюванню діяльності органів влади 

центрального і регіонального рівнів. 

У вітчизняних реаліях органи місцевого самоврядування за 

законодавством отримали чимало повноважень, тобто публічних можливостей, 

які могли бути використані у приватних інтересах. Тому звичною поведінкою 

регіональних чиновників ставало вимагання хабарів за який-небудь нібито 

незначний дозвіл місцевого рівня. Місцеві чиновники часто обкладали 

хабарями підприємців. Найчастіше хабарі вимагали правоохоронці, 

співробітники санепідемстанцій, пожежники. Підприємці змушені були 

стикатися з корупцією на всіх етапах організації і ведення власної справи. 

Відкриття бізнесу потребувало узгодження у не менше ніж півсотні інстанцій. 

Законодавчі обмеження поширення корупції у функціонуванні державних 

підприємств діяли не завжди ефективно. За чинними законами лише керівники 

цих підприємств могли притягатися до відповідальності за корупційні 

зловживання. В досліджувані роки для більшості даних форм господарювання 

властивою була непрозорість кадрового добору, сімейності, використання 

ресурсів підприємства у власних бізнес-інтересах тощо. Постійні зміни, що 

вносилися до базового закону про здійснення держзакупівель, 

унеможливлювали розвиток конкурентних і прозорих процедур. Навпаки, вони 

були направлені на переведення їх у «тінь». Конкретні законодавчі причини 

корупції мали і ті суперечливі процеси, що відбувалися в торгівлі. 

Чинні закони не усували передумови поширення корупції у 

правоохоронній системі. Серед найпоширеніших форм корупції співробітників 

правоохоронних органів було зловживання владою, участь у комерційній 

діяльності, незаконне одержання матеріальних благ, пільг і переваг. Ухвалені 

протягом 2014 – 2018 рр. Верховною Радою України закони окреслили основні 

напрями реформування органів правопорядку. Відбувалася трансформація 

існуючої міліції в поліцію як сервісну службу. 

Канали корупції в судових органах мали здебільшого завуальований 

характер. В Україні складалися так обставини, що судді ставали на шлях 

корупції не лише з власних корисливих інтересів. Нерідко до корупційних 
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правопорушень їх спонукали чиновники чи народні депутати України, від яких 

судді відчували свою службову залежність.  

У висновках визначено загальні результати дослідження та викладено 

основні положення дисертаційної роботи, що виносяться на захист: 

1. З'ясовано, що в українській історіографії відсутні синтетичні роботи, в 

яких би висвітлювалися зміни соціально-економічних умов інституалізації 

Верховної Ради України. Вказана наукова проблема істориками лише частково 

зачіпалася при узагальненні процесів, пов'язаних з організацією державної 

влади в Україні та політичного життя, участі в розбудовчих процесах 

Президентів України. Краще проблема корупції та її проявів у діяльності 

органів влади досліджена в роботах політологів, правознавців, філософів, 

соціологів, економістів.  

Здійснений огляд джерел та їх аналіз дозволив дійти висновку, що обрана 

тема дисертаційного дослідження базується на репрезентативному 

документальному масиві. Відібрані документи мають різне походження, 

ступінь інформативності. Їх критичне сприйняття дозволило забезпечити 

неупереджений аналіз процесів, які зумовили поширення корупції у Верховній 

Раді на етапі її формування, структуризації і законотворчої діяльності. 

2. Чинна в Україні партійна система створювала сприятливий ґрунт для 

потрапляння корупції до Верховної Ради України. В Україні відбувалася заміна 

реальної багатопартійності на багатопартійну систему, перманентне 

функціонування якої супроводжувалося частими конфліктами між партіями та 

окремими групами бізнес-інтересів. Внаслідок цього дана система не могла 

формувати порядок денний державної політики. Українські партії в більшості 

демонстрували свою політичну неповноцінність, оскільки їхня діяльність 

спрямовувалася лише на відстоювання інтересів окремих бізнес-груп чи груп 

політиків або владних інституцій. В Україні сформувався і діяв корупційний 

партійний ринок. Корупція проглядалася і у внутрішньому житті партій. 

Тіньові форми фінансування сприяли корупційній діяльності партій.  

3. Деструктивна роль корупції проглядалася під час виборів народних 

депутатів України. Внаслідок зазнавала змін представницька природа 

Верховної Ради, підривався її авторитет як органу влади, легітимність і 

авторитет у державі і суспільстві. Все більше нею втрачалася можливість 

забезпечення власного верховенства в системі державних органів влади. 

В Україні вибори народних депутатів традиційно організовувалися і 

проводилися завжди з порушенням фундаментального принципу – задоволення 

вільного волевиявлення. Вибори скоріше підпорядковувалися завданню 

потрапляння у владу кланів, бізнес-груп, олігархів. Тому вони зазвичай 

супроводжувалися гострою боротьбою даних груп. 

В реаліях державного устрою України зберігався спрощений підхід до 

розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову. Це породжувало постійний 

конфлікт і протистояння, що було свідченням руху вітчизняної системи 

організації влади назад у протилежний бік, скажімо, від демократичних 

традицій збереження їх єдності. 
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За допомогою корупційних технологій формувалися виборчі блоки. Метою 

було забезпечення потрапляння до Верховної Ради якомога більшої кількості 

«кишенькових» партій. Створення блоків мало свою ціну. Складання виборчих 

списків супроводжувалося у більшості випадків корупцією, мало закритий 

характер і протікало у форматі купівлі ФПГ місць у «прохідній» частині 

списків. Значні «тіньові» кошти у виборчому бюджеті робило надвисокою 

вартість виборчих кампаній в Україні. Підкуп виборців був проявом корупції. 

Удосконалювалися його технології. Корупція мала місце у роботі виборчих 

дільниць і комісій, а також на етапі підрахунку голосів. 

Реальністю виборів народних депутатів було те, що вони протікали під 

впливом ФПГ. Корупція тут використовувалася як регулятор, який потрібен був 

для розбалансування державних і корпоративних інтересів. Масовий прихід 

представництва ФПГ у Верховну Раду став наслідком процесів, що відбувалися 

в суспільно-політичному житті. Водночас діяльність ФПГ була 

позаінституційною. Відсутність повноцінних партій створило передумови тому, 

аби ФПГ пішли в політику з метою здобути політичне становище і використати 

його для одержання пільг та впливу на фінансову систему держави. 

Представництвом ФПГ й олігархів спільно з адміністративним апаратом була 

створена тіньова держава, на яку перекладалася функція обслуговування 

корупції.  

Внесок у вибори народних депутатів робило і представництво тіньової 

економіки, як спільнота фінансово потужна і самостійна, об'єднана 

кримінальною ідеологією. Серед причин походу їх у владу було те, що в 

Україні було так, коли злочини у сфері розподілу власності, Держбюджету 

приносили значно більші економічні вигоди, ніж будь-яка легальна 

господарська діяльність. Масштаб тіньової економіки в Україні був наслідком 

помилок, які допускалися у ході трансформації планової економіки в ринкову, а 

також зробленої владою ставки на формування олігархічного національного 

капіталу. Тому в Україні не було забезпечено належного використання 

економічних стимулів для розвитку малого і середнього бізнесу. Відсутність 

реальних умов економічної конкуренції породжувала корупцію. Парадоксом 

України стало те, що приватне підприємництво не могло бути прибутковим і 

ефективним. Вітчизняна економіка найчастіше нагадувала арену торгів за 

привілеї, а також перерозподіл ресурсів між кількома олігархічними кланами.  

4. В реаліях суспільно-політичного життя формування керівних органів 

парламенту, депутатських груп і фракцій протікало суперечливо і гостро, 

віддзеркалювало бізнес-інтереси, нерідко відбувалося за політичними 

домовленостями, коли провідні бізнес-групи визначали, хто мав право на 

створення фракції чи групи. Таким чином мало місце тотальне порушення 

чинного законодавства і Регламенту, які й містили заборони створення фракцій 

і груп з метою захисту приватних, комерційних і регіональних інтересів. 

Традиційні міжфракційні переходи депутатів часто відбувались на основі 

підкупу. Фракційні конфігурації часто змінювалися з причини намагання якоїсь 

з ФПГ змінити «правила гри» під конкретні бізнес-інтереси. Крім фракцій, у 
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парламенті могли впливати на ухвалення рішень і неформальні групи, на чолі 

яких знаходились олігархи. 

Корупція використовувалась також як дієвий інструмент формування 

парламентських коаліцій. Нерідко дані об'єднання мали вигляд 

непередбачуваних альянсів парламентських партій. Переформатування коаліцій 

найчастіше відбувалися тоді, коли Верховна Рада намагалася реалізувати свою 

установчу функцію. Формати таких коаліції залишалися ситуативними і 

нетривалими. Феноменом вітчизняної політики була участь Президента 

України у формуванні парламентських коаліцій. 

Відповідною була роль корупції при формуванні керівних органів 

Верховної Ради. Для ФПГ та бізнес-груп посада Голови Верховної Ради завжди 

була винятково важливою. Тому обрання Голови та його заступників часто 

супроводжувалося жорстким протистоянням. Властивістю української політики 

залишалася її глибока персоніфікація. 

Провідні ФПГ брали безпосередню участь у розподілі комітетів Верховної 

Ради. Їх інтереси враховувалися при структуруванні та чисельній конфігурації 

комітетів. Зберігання певного рейтингу даних органів, було зумовлено 

комплексом проблем, які потрапляли до їх відання. Робота більшості комітетів 

пронизувалася договірними відносинами. 

5. Народні депутати України були носіями статусу, який перешкоджав 

професіоналізації законодавчого органу. Поширення корупції серед 

депутатського загалу зумовлювалося зламом попередніх суспільних цінностей 

та появою псевдоцінностей, які виправдовували швидке збагачення, у тому 

числі і на основі конфлікту особистого і суспільного інтересів. Депутати 

нерідко виступали суб’єктами політичної корупції, оскільки брали 

безпосередню участь у розподілі суспільних ресурсів з метою отримання 

вигоди у формі особистого чи групового збагачення. Їх роль нерідко зводилася 

до посередництва між капіталом і державною політикою. Від виборів до 

виборів відбувалося зростання чисельності депутатів, які були тісно пов'язані з 

бізнес-інтересами. 

Для значної частини депутатів діяльність мала лобістський характер. 

Корупція тут мала ряд проявів. Політичне життя України регулярно 

наповнювалося інформацією про корупційні правопорушення. Корупція 

нерідко виступала визначальним елементом поведінки депутата. Участь 

депутатів у комерційній діяльності перетворювалася у новий вид корупції, 

оскільки суміщення депутатства і комерції являло собою конфлікт інтересів. 

Зазнавала змін манера поведінки депутатів. Вона ставала все більш 

демагогічною і популістською. Мало місце загострення проблеми зв'язків 

депутатів з виборцями. Наявна можливість формальної відповідальності перед 

виборцями дозволяла їм за певної економічної вигоди змінювати політичну 

силу. Загальна політична культура депутатів зазнавала занепаду. Більшість 

народних депутатів України практично не несли політичної відповідальності за 

свою політичну та законотворчу діяльність. Депутатська недоторканість 

виступала стримуючим фактором у протидії корупції. Лобізм особистих 
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інтересів зазвичай переважав державні інтереси. Даний ціннісний зсув став 

можливим внаслідок послаблення системи державного управління. Особиста 

вигода депутатів починала переважати в економічній і політичній діяльності. 

Лобістська діяльність народних депутатів кореспондувалася з діяльністю, що 

мала ознаки зловживань владою. Стала вона можливою внаслідок законодавчої 

неврегульованості принципів парламентського лобізму. Корупція у лобіюванні 

потрібних політичних рішень виступала імперативом представництва інтересів 

ФПГ. Наявність фактору тіньового лобізму у Верховній Раді закономірно 

обумовлювало падіння довіри суспільства до даного органу. У Верховній Раді 

склалося і діяло кілька способів тіньової лобістської діяльності народних 

депутатів. 

6. Законотворчий процес у Верховній Раді мав ознаки корупціогенності, 

оскільки відбувався під диктовку приватних інтересів кланів, груп, окремих 

осіб, які знаходилися у владі чи були здатні впливати на владу. Україна 

набувала досвіду створення антикорупційних законів, які за характером 

регуляторних функцій можна поділити на кілька груп. Водночас в Україні 

дієвої законодавчої протидії корупції не було створено. Ухвалені Верховною 

Радою закони ставали термінантами корупції. Закладені у закони України 

механізми попередження зловживань владою чиновників був розмитими і мали 

скоріше характер заборон. Протидія корупції законодавчими заборонами була 

малоефективною, з'являлися можливості обходу їх чи невиконання. Протягом 

досліджуваних років відбувалася деформація суспільної ролі законів. Вони не 

виконували ролі ключових регуляторів діяльності органів влади. Корені 

правового нігілізму суспільства і низького авторитету законів походили з 

радянського минулого, коли всі відносини врегульовувалися рішеннями партії. 

В подальшому цьому сприяла розбалансованість гілок влади і намагання 

Президента України всупереч конституційним повноваженням брати участь у 

законотворчій діяльності. 

Для антикорупційного законодавства характерною була значна наявність 

підзаконних актів, які, як відомо, ухвалювалися в інтересах чиновників і 

бюрократичного апарату. 

7. В Україні протягом тривалого періоду зберігалися труднощі в 

застосуванні антикорупційного законодавства. Тому фактично більшість 

суспільних сфер виявлялися глибоко вражені корупцією. Корупція все більше 

виконувала роль засобу вирішення громадянами повсякденних проблем. У 

суспільстві складався феномен «корупційної культури», формувалося терпиме 

ставлення до корупції та хабарництва. 

Внаслідок корупціогенності норм законів України тотальних форм набула 

корупція в системі охорони здоров'я. Вона виконувала роль економічного 

механізму додаткового залучення матеріально-фінансових ресурсів. Своїм 

наслідком корупція мала погіршення здоров'я нації. Найбільш корумпованими 

галузями залишалися закупівля ліків, донорство крові, трансплантація органів, 

роздрібний продаж ліків. Мали місце корупційні схеми в медичних установах. 

Корупція проникала у школу, заклади вищої освіти. Мали місце законодавчі 
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передумови поширення корупції у органах виконавчої і судової влади. 

Парадоксом України було те, що найбільш корумпованими були ті органи, що 

мали боротися з корупцією. Корупція у правоохоронних органах завдала 

найбільшої шкоди суспільству, оскільки зруйнувала його довіру до 

правоохоронної сфери і спроможність керівника правоохоронного органу 

контролювати діяльність своїх підлеглих. Конкретну причину мало поширення 

корупції у податкових органах, митниці, прокуратурі. Розгалужені канали 

корупція мала в судових органах. Закони України, які були антикорупційними, 

робили можливими корупцію під час формування суддівського корпусу, 

виконання суддями своїх повноважень. 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях: 

1. Артюшенко І. А. Верховна Рада України, як інституційний чинник

держави в антикорупційній діяльності: історичний аспект (1990–2000-і роки). 

Вісник аграрної історії. 2018. № 25–26. С. 152–159. 

2. Артюшенко І. А. Антикорупційна діяльність Верховної Ради України в

земельній сфері: історичний вимір (1990–2000-і роки). Історія науки і 

біографістика : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 17–33. URL: 

http://inb.dnsgb.com.ua/2018-4/02.html  

3. Артюшенко І. А. Законодавчі передумови проникнення політичної

корупції в діяльність Верховної Ради України (1990–2000-і роки). Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. : 

Історичні науки. 2019. № 4. С. 1–7. 

4. Артюшенко І. А. Корупція: причини масштабного проникнення у

соціально-економічну і політичну сферу українського суспільства (1990–2000-і 

роки). Вісник аграрної історії. 2019. № 27–28. С. 132–139. 

Публікація у закордонному виданні: 

5. Артюшенко І. Між законом і корупцією. Народні депутати України:

статусні ролі, соціальне походження, чисельність, участь в законотворчій 

діяльності Верховної Ради України другого – восьмого скликань. KELM 

(Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 4 (32). Vol. 1. P. 274-280. 

Публікації, які додатково відображають результати дослідження: 

6. Артюшенко І. Депутатські повноваження як передумова поширення

корупції у Верховній Раді України четвертого – восьмого скликання. Нове і 

традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук : матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5–6 лютого 2021 р.). Київ, 2021. С. 5–9. 

7. Артюшенко І. «Групи інтересів» як чинник політичної корупції у

діяльності Верховної Ради України (1990–2000-і роки). Україна. Європа. Світ. 

Історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 грудня 

2019 р.). Київ, 2019. С. 6–11. 

http://inb.dnsgb.com.ua/2018-4/02.html


20 

8. Артюшенко І. Антикорупційне законодавство як один з напрямів 

діяльності Верховної Ради України: проблеми змін 1990–2000-х років. 

Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21–22 грудня 2018 р.). Львів, 

2018. С. 56–59. 

9. Артюшенко І. Застосування законодавства у подоланні корупції у сфері 

охорони здоров’я України. Історія, проблеми та необхідні умови становлення 

громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Львів, 29–30 січня 2021 р.). Львів, 2021. С. 55–58. 

10. Артюшенко І. Тіньова лобістська діяльність як фактор поширення 

корупції у Верховній Раді України (1998–2018 рр.). Суспільні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Одеса, 22–23 січня 2021 р.). Одеса, 2021. С. 6–9. 
 

АНОТАЦІЯ 

Артюшенко І.А. Умови та наслідки антикорупційної діяльності 

Верховної Ради України (1994 – 2018 рр.). – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації здійснене дослідження проявів корупції в законотворчій 

діяльності Верховної Ради України протягом 1994 – 2018 рр. 

З'ясовано, що чинна в Україні партійна система створювала передумови 

для потрапляння корупції до Верховної Ради України. Уточнено та 

підтверджено, що корупція відігравала деструктивну роль при виборах 

народних депутатів. Несформована партійна система послаблювала державну 

владу. Не маючи зворотного зв'язку з суспільством, влада втрачала можливість 

здійснювати контроль над суспільно-політичним життям. Це мало драматичні 

наслідки для державності. Часті зміни форм правління унеможливлювали 

забезпечення балансу повноважень гілок влади. Чинна в Україні система 

виборів являла собою синтез виборчих традицій попередньої епохи і 

нововведень.  

Розкрито політичну роль фінансово-промислових груп та представництва 

тіньової економіки у виборах. Українська структура груп інтересів загалом 

повторювала радянську модель способів і каналів артикуляції групових і 

корпоративних інтересів різних соціальних груп. Встановлена роль корупції у 

формуванні та діяльності керівних органів парламенту, депутатських груп і 

фракцій. Здійснено оцінку антикорупційної діяльності народних депутатів. 

Показана роль тіньового лобізму у законотворенні. Розкрито суспільне 

значення ухвалених Верховною Радою антикорупційних законів. Розглянуті 

проблеми застосування ухвалених Верховною Радою законів у повсякденному 

житті, органах влади, економічній сфері.  

Ключові слова: корупція, Верховна Рада України, народний депутат 

України, влада, держава, Україна, політика, партії, вибори, корупціонер. 
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АННОТАЦИЯ 

Артюшенко И.А. Условия и последствия антикоррупционной 

деятельности Верховной Рады Украины (1994 – 2018 гг.). – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 «История Украины». – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2021. 

В диссертации осуществлено исследование проявлений коррупции в 

законотворческой деятельности Верховной Рады Украины в течение 1994 – 

2018 гг. 

Выяснено, что действующая в Украине партийная система создавала 

предпосылки для попадания коррупции в Верховную Раду Украины. Уточнено 

и подтверждено, что коррупция играла деструктивную роль при выборах 

народных депутатов. 

Несформированная партийная система ослабляла государственную власть. 

Не имея обратной связи с обществом, власть теряла возможность осуществлять 

контроль над общественно-политической жизнью. Это имело драматические 

последствия для государственности. Частые изменения форм правления делали 

невозможным обеспечение баланса полномочий ветвей власти. Действующая в 

Украине система выборов представляла собой синтез избирательных традиций 

предыдущей эпохи и нововведений.  

Раскрыта политическая роль финансово-промышленных групп и 

представительства теневой экономики в выборах. Украинская структура групп 

интересов в целом повторяла советскую модель способов и каналов 

артикуляции групповых и корпоративных интересов разных социальных групп. 

Установлена роль коррупции в формировании и деятельности руководящих 

органов парламента, депутатских групп и фракций. Осуществлена оценка 

антикоррупционной деятельности народных депутатов. Показана роль теневого 

лоббизма в законотворчестве. Раскрыто общественное значение принятых 

Верховной Радой антикоррупционных законов. Рассмотрены проблемы 

применения принятых Верховной Радой законов в повседневной жизни, 

органах власти, экономической сфере.  

Ключевые слова: коррупция, Верховная Рада Украины, народный депутат 

Украины, власть, государство, Украина, политика, партии, выборы, 

коррупционер. 
 

SUMMARY 
Artyushenko I.A. Conditions and consequences of anti-corruption activity 

of the Verkhovna Rada of Ukraine (1994 – 2018). – Manuscript copyright.  
Thesis for the degree of Candidate of historical science on the specialisation 

07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 
2021. 

In the dissertation the research of manifestations of corruption in legislative 
activity of the Verkhovna Rada of Ukraine during 1994 – 2018 is carried out. 
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The historiographical analysis of the topic showed that experts in various 
scientific fields: history, political science, philosophy, jurisprudence, economics, 
sociology were interested in corruption in the legislature. The study of the problem 
has undergone a certain evolution. In 1990 - and in works the given phenomenon as 
an integral element of organized crime was analyzed, its essence elements became 
clear. In the 2000s, the subject of research expanded, and the problems of the causes 
of corruption and its public perception at the level of mental and psychological 
attitudes began to become more and more the focus of scholars. The question of the 
place and role of corruption in public authorities remained out of the attention of 
scholars. Theoretical and methodological basis of the study were general scientific 
and special historical methods of cognition. The work was performed on an 
interdisciplinary basis, its conceptual foundations were based on a number of 
scientific areas. 

It was found out that the current party system in Ukraine created preconditions 
for corruption to enter the Verkhovna Rada of Ukraine. It was clarified and 
confirmed that corruption played a destructive role in the election of people's 
deputies. The unformed party system weakened state power, because without 
feedback from society, it lost the ability to exercise control over socio-political life. 
Changes in the electoral system did not contribute to the development of party 
building in Ukraine.  

It was clarified and confirmed that corruption played a destructive role in the 
election of people's deputies of Ukraine. Regular subordination to this goal of the 
electoral process had dramatic consequences for statehood. Frequent changes in the 
forms of government made it impossible to ensure the balance of powers of the 
branches of government. The current electoral system in Ukraine was a synthesis of 
electoral traditions of the previous era and innovations. It absorbed the model of 
customer relations formed in the previous epoch, when relations between members of 
society were built on the scheme of slavish service to party ideals. The electoral 
system also had this drawback. The political role of financial and industrial groups 
and the representation of the shadow economy in their participation in the elections is 
revealed. The Ukrainian structure of interest groups as a whole repeated the Soviet 
model of ways and channels of articulation of group and corporate interests of 
various social groups. In fact, FIG representatives were replaced by seats in the 
system of government that previously belonged to the party - economic nomenclature 
in Ukraine. The role of corruption in the formation and activity of the governing 
bodies of the parliamentary groups and factions has been established. The factional 
division of deputies reflected contractual relations, as they were called contractual 
between the oligarchs and parliamentary political forces. Factions acquired the status 
of political players who acted in the field of interests of individual FIGs. 

The mandate of the representative of the Ukrainian people allowed deputies to 
explain motives of the actions and actions exclusively that were directed on 
realization of its interests. The role of shadow lobbying in lawmaking is shown. The 
public significance of the anti-corruption laws adopted by the Verkhovna Rada has 
been revealed. The problems of application of the laws adopted by the Verkhovna 
Rada in everyday life, authorities, economic sphere are considered. 

Key words: corruption, Verkhovna Rada of Ukraine, People's Deputy of 
Ukraine, government, state, Ukraine, politics, parties, elections, corruptor. 




