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У дисертації здійснене дослідження проявів корупції в законотворчій 

діяльності Верховної Ради України протягом 1994 – 2018 рр. 

Проведений історіографічний аналіз теми засвідчив, що до питань корупції 

у законодавчому органі влади проявляли інтерес фахівці різних наукових 

напрямів: історії, політології, філософії, правознавства, економіки, соціології. 

Дослідження проблеми проходило певну еволюцію. Джерельна база 

дисертації представлена широким комплексом документів і матеріалів, які 

були почерпнуті в архівах постійного та поточного зберігання документів, 

використовувалися також опубліковані джерела, матеріали сайтів Верховної 

Ради, антикорупційних органів, статистична і соціологічна інформація, 

мемуари, що дозволило в підсумку розв'язати поставлені дослідницькі 

завдання. 

У дисертації 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 
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Україні система виборів являла собою синтез виборчих традицій 

попередньої епохи і нововведень.  

Розкрито політичну роль фінансово-промислових груп та представництва 

тіньової економіки на їх участь 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, закон, 

корупціонер. 

 

SUMMARY 

 

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

Verkhovna Rada of Ukraine (1994-2018). 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical 

sciences on a specialty 07.00.01 "History of Ukraine" Institute of History of Ukraine of 

NAS of Ukraine Kyiv, 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. 

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 



 4 

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 are 

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 
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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, law, corruptor. 
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ВСТУП 

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 ставала 

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 засад правлячої верхівки, 

трансформації принципів 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 даних перетвореннях 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 
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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. Тому тематика, яка пов’язана з 

законодавчим виміром державотворення в Україні, а також проявами такого 

соціального явища, як корупція залишається малодослідженою. Вивчення теми 

актуалізується і завданнями, які випливають із пріоритетів соціальної історії 

України, як дослідницького напряму. 

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.»; роки виконання теми відділом: 

2016-2018; державний реєстраційний номер: 0115U005827 та тема «Україна 1990-

ті – 2000-ні: проблеми пострадянського переходу (інституції, нові ідентичності, 

соціальні ролі та групи»; роки виконання теми відділом 2019-2021; державний 

реєстраційний номер: 0119U100812). 

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; 

- вивчити вплив корупції на виборчий процес, розкрити політичний фактор у 

діяльності фінансово-промислових груп та представництва тіньової економіки; 
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- з'ясувати місце корупції у формуванні та діяльності 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. 

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. 

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. 

Територіальні межі дослідження визначаються сучасними державними 

кордонами України. 

Методологія дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертації 

базуються на принципах історизму, об'єктивності й системності. Для реалізації 

поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних 

історичних методів: проблемно-хронологічний, порівняльний, аналітико-

синтетичний, статистичний та ін., що дозволило дослідити комплекс проблем, 

пов'язаних з деструктивним впливом корупції на законотворчу діяльність 

Верховної Ради України другого-восьмого скликань, виконати поставлені 

завдання та досягти мети дослідження. 
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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 

реформах органів державної влади й управління, виробленні засад державної 

антикорупційної політики, підготовці законів України, організації роботи 

фракцій, комітетів, народних депутатів України. 
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У навчально-методичному аспекті досягнуті результати можуть 

послугуватися для підготовки лекційних курсів із новітньої історії України, 

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

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, 

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. Серед 

них – 4 статті у фахових виданнях, одна – в іноземному. Решта публікацій 

додатково відображають наукові результати.  

Структура дисертації. обумовлена метою та завданням 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.  
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         РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія проблеми 

    Помітна і важлива роль Верховної Ради України в житті суспільства, 

бурхливі політичні процеси, що протікали в її стінах протягом останніх 

десятиліть, критичне ставлення громадян до діяльності народних депутатів – 

все це привертало увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Солідний 

масив різноформатних видань: монографічних статей, оглядів, аналітичних 

публікацій, експертних оцінок, іншої продукції було напрацьованого 

протягом досліджуваних років істориками, правознавцями, політологами, 

філософами, економістами. Він може обраховуватися тисячами одиниць. 

    В цілому інтерес вітчизняної гуманітаристики до проблеми корупції 

розвивався поступово. В 1990-і роки магістральними дослідницькими 

напрямками залишалися засоби державного і громадського протистояння 

проникненню корупції, моральних устоїв влади і окремих політиків. У 2000-і                

роки з наростанням масштабів даного явища дослідницький інтерес до нього 

почав зростати і переміщатися у площину з'ясування проявів системної кризи 

влади і суспільства. В 2000-і роки окреслилися кілька дослідницьких 

напрямків:набуття Україною політичного досвіду розбудови державності; 

формування прошарку політиків і державних діячів;розбудова демократії та 

зміни правосвідомості суспільства. 

    Для історичних праць властивим було підкреслення вад політичних еліт та 

описування соціально-економічних і політичних процесів зі 

звинувачувального погляду. В історичних дослідженнях до причин корупції 

належали слабкість державної влади, протиріччя законодавчого розв'язання 

проблеми тощо. 

    З переліку праць, присвячених новітній історії України, слід виокремити 

дослідження В. Литвина.[253] Як історик і Голова Верховної Ради України, в 
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своїх роботах він відтворює «політичну кухню», тобто подає 

перебіг політичних подій, характеризує мотиви діяльності суб'єктів політики, 

вищого представницького органу влади, окремих політиків тощо. Значну 

увагу дослідник приділяв також проблемам партійного будівництва, перебігу 

виборчих кампаній, політичному протиборству в парламенті, особливостям 

проникнення великого капіталу у владу, лобістській діяльності. 

   Значно розширили спектр аналізу інституційної сфери державотворення на 

початку 2000-х років дослідження С. Кульчицького [238]. Серед дослідників 

новітньої історії України Г. Касьянов один з перших розглянув роль у 

політичному процесі «груп інтересів», «кланів», окремих олігархів. 

Діяльність ФПГ вчений розглядає як одну з передумов поширення корупції. 

Серед інших проблем державотворення автор виділяє наростання боротьби 

між гілками влади, часті зміни виборчої системи та умови формування 

представницьких органів. Окрім того, він зосередив увагу на з'ясуванні 

функціонування чинної системи лобіювання бізнес-інтересів, особливостей 

«економіки рантьє», а також великого переділу власності  [176]. 

     Діяльність Верховної Ради України в контексті проведення приватизації 

розглянув у монографії С. Падалка [318]. Автором простежені шляхи 

проникнення великого капіталу до законодавчої влади, з'ясовані особливості 

політичної діяльності в Україні, зрощення влади і бізнесу, формування 

«буржуазії у першому поколінні», використання влади у корпоративних 

інтересах. Корупцію як явище автор розглянув у широкому аспекті її 

наслідків для організації приватизаційного процесу, управління економічною 

політикою, розбудови ринкових відносин, формування верстви ефективних 

власників. 

    Явище корупції знайшло своє широке висвітлення в монографічному 

дослідженні В. Головка [73], присвяченому виникненню і розвитку 

фінансово-промислових груп в Україні. В підрозділі «Проектне лобіювання» 

автор подав власні міркування стосовно терміну «корупція», особливостей 

формування корупційної системи в Україні. Чільне місце в роботі посіли 
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сюжети, присвячені аналізу ролі ФПГ у виборах Верховної Ради України, 

фінансування ними партій і виборчих блоків, окремих кандидатів у народні 

депутати. Прояви корупції проілюстровані на прикладах лобіювання бізнес-

інтересів представництвом ФПГ, а також наслідків його для законотворчості 

парламенту і зокрема формування законів, які б врегулювали лобістську 

діяльність. 

     Монографія Р. Офіцинського [317] розкриває низку нових сутнісних ознак 

політичного розвитку України впродовж 1991-2004 рр. Аналізуючи широкий 

спектр політичного життя українського суспільства, автор робить висновок 

про його  детермінованість не лише внутрішніми потребами пострадянської 

модернізації, а й низкою зовнішніх факторів (інформаційних, 

дипломатичних, економічних, аналітичних). Окремий розділ роботи 

присвячується з'ясуванню витоків, перебігу і наслідків політичної кризи 

1991-2004 рр., зокрема місцю у ній олігархічних груп. Дослідник на основі 

зарубіжних джерел розглянув феномен олігархії, роль у її становленні 

держави, дослідив явище економічного фаворитизму, з'ясував обставини 

витіснення олігархічними групами представницького органу на другорядні 

позиції в ухваленні ключових державних рішень. 

   Дотичним до даної проблеми є блок праць, присвячених партійному 

будівництву в Україні. Праці істориків присвячувалися головним чином 

з'ясуванню законодавчих основ функціонування партійної системи, 

тенденцій і наслідків розбудови партій на окремих етапах політичного 

процесу, особливостям партійної боротьби. Серед багаточисельних праць 

фундаментальністю вирізняється монографія В. Мороко [290], де автор, 

використовуючи оригінальний теоретико-методологічний підхід, дослідив 

роль політичних партій у становленні і розбудові державних інститутів в 

Україні. В окремому розділі автор розглянув обставини ухвалення 

Верховною Радою в 1996-2010 рр. виборчого законодавства, внесення змін до 

закону про політичні партії, визначив загальні тенденції політичної дискусії у 

законодавчому процесі. Партійне будівництво розглянуто за певними 
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періодами та особливостями внутрішньопартійної організації, 

кількісного і якісного соціального складу, діяльності зі створення партіями 

сателітних організацій тощо. Розглядаючи становлення фінансово-

промислових груп та їх вплив на шляхи розбудови партійної системи і 

діяльність партій, дослідник приходить до висновку про їх ключову роль у 

поширенні корупції у Верховній Раді України. 

   Окремі аспекти труднощів фракційної структуризації парламенту, виборів 

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

практики розробки й ухвалення законів розглядаються у дисертаційних 

дослідженнях О. Коляструка [197], В. Чмихової [501], Н. Адамович [2], В. 

Пекарчука[330], І. Мічельган [283]. Так дисертація О.П. Коляструка 

присвячена місцю і ролі Верховної Ради у структурі владних відносин 1994 – 

2002 р. Автор на основі нової аналітичної літератури, в тому числі авторства 

зарубіжних дослідників, показав еволюцію виборчого процесу і організації 

роботи керівних органів Верховної Ради, місце парламенту у 

конституційному процесі. Чільне місце в роботі дослідником приділено 

проблемам ролі фінансово-промислових груп в ухваленні законів про вибори 

і структуризації політичних партій, формування депутатських груп і фракцій, 

парламентської більшості, керівництва парламенту, чим було дещо відкрито 

завісу над кухнею змагань провідних політичних сил, представлених у 

законодавчому органі. 

У дисертації І.О.Мігальчан на прикладі діяльності Верховної Ради 

четвертого скликання проілюстровано зміни в українському політичному 

житті, викликані зростанням ролі ФПГ. Зазначається, що вперше в історії 

українських виборів сталося так, що представництвом великого капіталу 

було поставлено завдання привести до влади своїх представників. 

Використовуючи технології штучної громадянської конфронтації, їм вдалося 

витіснити на допоміжні ролі в політиці представників партійної 

номенклатури. Таким чином «захоплення влади» відбулося в інтересах 

бізнес-еліт. Автор вказує на складність процедур проведення виборів 2002 р., 



 19 

закріплення їх результатів, розглядає причини жорсткого протистояння     

новопосталих політичних сил навколо формування депутатських груп і 

фракцій, виборів керівництва, пояснює мотиви зміни конфігурації 

депутатських об'єднань і їх чисельності.  

Об'єкт дослідження знайшов висвітлення у роботах вітчизняних 

політологів. Відповідно дослідницькій спеціалізації ними зроблені 

фундаментальні напрацювання особливостей розвитку державних інститутів 

та політичних процесів. Сегмент політологічних видань, присвячений 

Верховній Раді України, є чисельним і багатоаспектним. Окремим великим 

напрямком політологічних досліджень стала політична історія України. З 

багатьох робіт варто відзначити узагальнююче академічне видання [476] 

Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН 

України, у якому розглянуто політичний досвід України після 1991 р. крізь 

призму проблем діяльності Верховної Ради України: її виборів, діяльності 

ФПГ, участі провідних політиків і народних депутатів у її структуруванні 

тощо. В роботах М. Томенка [465], Т. Бевз [25], М. Дмитренка [95]  у 

широкому контексті проблем парламентаризму знайшла дослідження низка 

аспектів участі Верховної Ради України у конституційному процесі, 

формуванні органів влади, удосконаленні виборчої системи тощо. В них 

показані загальні недоліки виборчого процесу в Україні, зокрема 

застосування адміністративного ресурсу, роль корупції у формуванні 

виборчих списків партій та організації голосування на дільницях. Низка 

методологічних аспектів проблеми  функціонування парламентаризму в 

Україні, зокрема культури парламентської діяльності, розглянута в роботах 

В. Журавського [128], І. Климкової [187], Ю. Ганжурова [62]. 

   Окремої уваги заслуговують опрацювання політологами проблеми 

корупції. Незважаючи на те, що дана проблематика в розробці перебуває на 

початковому етапі та інтерес до неї підігрівався періодично, відбулося 

закладання підвалин нового дослідницького напрямку - корупцієзнавство. 

Він представляється дослідженнями М. Михальченка[282], О. Михальченка 



 20 

[281], Є. Невмержицького [301],. Явище корупції ними розглянуто у 

контексті з'ясування факторів, які стримували розвиток партійної системи, 

становлення громадянського суспільства і демократичних політичних 

процесів. При розгляді поняття «корупція» автори надають широкий 

історичний контекст причин появи корупції, труднощів боротьби з нею, 

проявів її у різних суспільних сферах. В інтерпретації даного явища вони 

дотримувалися меж, які закріплювалися у рішеннях і резолюціях 

міжнародних організацій і розглядали його таким, що виявляється не тільки в 

конкретних діяннях, а й у відношенні поведінки конкретних посадових осіб 

від соціальних і культурних цінностей суспільства. 

    Окремий напрям політологічних досліджень стосувався проблеми корупції 

у вимірі національної безпеки. Є. Невмержицький [301] і Ф. Шульженко 

[302],розглядаючи соціально-політичний простір поширення корупції, 

проаналізували низку аспектів функціонування тіньової економіки, партійної 

системи, Верховної Ради України. Автори розглядають низку факторів, що 

стримували боротьбу з корупцією, зокрема статус народних депутатів, 

законотворчий процес. Центральне місце серед політологічних досліджень 

феномену корупції займає колективна монографія, авторами якої були М. 

Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький [281; 300;]. Розглядаючи 

особливості корупції в перехідному українському суспільстві, автори 

зробили ствердження про те, що корупція в Україні постає як потужний 

соціальний інститут, для якого характерним є відпрацьовані технології 

функціонування, цілі та інтереси. До основних детермінант корупції вони 

відносять політику як зіткнення інтересів, запеклої боротьби й компромісів. 

    Осмисленню корупції на структурному рівні, її спеціальних ознак 

присвячені роботи І. Кушнарьова [244]. Дослідник розглянув особливості 

проявів політичної корупції. Концентруючись на вивченні процесів боротьби 

за владу, автор довів, що корупція в українському суспільстві продукувалася 

у соціальній сфері, показав сутність і зміст політичної корупції. 
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    Проблеми корупції торкалися політологи, які вивчали тему 

формування політичної еліти та великого капіталу в Україні. Частково 

прояви корупції в діяльності Верховної Ради знайшли відображення в 

роботах А. Зоткіна [158],             В. Корнієнка, В. Добіжа [207]. Прояви 

політичної корупції досліджувалися в роботах, присвячених розвитку 

партійної системи, функціонування виборчої системи. Це передусім роботи 

Ф. Рудича [408], І. Рябіки, С. Телешуна. [452] 

   На різних формах поширення корупції у діяльності Верховної Ради 

вказують і роботи фахівців з державного управління. У роботах                               

В. Баштанника [24], О. Сушинського[448], В. Токовенка[463] розглянуто 

низку метаморфоз в діяльності парламентських партій, дотримання 

обов'язків народними депутатами. Розглядаючи історичний і зарубіжний 

досвід взаємодії політики і державного управління, дані фахівці зазначають 

про домінування в Україні політичного класу, зорієнтованого на закриту 

політику, свідченням чого було тяжіння до присутності в управлінні «партії 

влади», а також наголошують на повільності процесу оновлення політиків. 

Чимало політологічних робіт присвячувалося політичній еліті. Їх 

фундаментальною проблемою було те, що автори для предмету свого аналізу 

брали абстрактну політичну еліту, відводячи на другорядну позицію інші 

групи: бізнес-еліту, чиновників. Дослідницький інтерес до проблеми еліти 

зростав традиційно напередодні виборів. Ролі великого бізнесу у діяльності 

парламентських партій, виборах до Верховної Ради більше приділялося уваги 

у роботах, підготовлених в 2000–і роки: М. Пірен [336], Л. Амджаніним [5],                 

О. Вишняком, Ю. Приваловим [5], В. Ніколаєвським, В. Пилипенком [332]. 

    В Україні були закладені основи такого специфічного жанру наукових 

досліджень, як політична біографістика. Дослідники, які працювали в цьому 

напрямку, не оминули увагою проблеми боротьби за владу в незалежній 

Україні, створивши низку образів політичних постатей. Певної динаміки дані 

розвідки набули в другій половині 1990-х років. Дослідницький інтерес 

переважно підігрівався обставинами загибелі відомих політиків, державних 
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діячів, зокрема народних депутатів Є. Щербаня [508],  В. Чорновола [46], О. 

Ємця [305]. Читач отримав пожиттєві описи їх життя і діяльності, обставини 

загибелі. Авторами їх були здебільшого професійні журналісти, публіцисти 

чи політики. Утверджувався також жанр колективного портрета окремого 

політичного об'єднання: парламентської партії, виборчої коаліції, 

парламентської фракції. Чи не найбільше публіцистично-аналітичних творів 

присвячено ВО «Батьківщина», Соціал-демократичній партії (об'єднаній), 

виборчому об'єднанню «За єдину Україну». Особливе місце серед даної 

літератури належить роботам, авторами яких були народні депутати, які 

займалися безпосередньо боротьбою з корупцією. Видання Д. Чобота [502] і 

Г. Омельченка [75]пронизані значним масивом документальних матеріалів, 

спогадів, статистичних даних, які проливають світло на багато питань 

антикорупційної діяльності в Україні, а також на поширення корупції у 

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

авторів даної категорії робіт властивим іноді було занурення в 

конспірологічні теорії, різного роду риторику. Особливість цих праць також і 

в тому, що вони готувалися на тлі суспільного попиту на критику політичної 

сили, окремого політика, фінансово-промислової групи тощо.  

    З історико-публіцистичних видань на окреме місце заслуговує робота 

історика і політолога К. Бондаренка  [36], у  якій автор вийшов за традиційні 

межі біографічної книги і подав широке тло української політики через 

діяльність Л. Кучми. В розділі дев'ять автор, розглядаючи обставини 

завершення першого терміну президентства Л. Кучми, розкрив низку 

обставин використання корупції у Верховній Раді України, зокрема у розколі 

політичних об'єднань і фракцій, здобутті бюджетних преференцій окремих 

ФПГ. Значне місце в роботі відведено політичній ролі олігархів, їх участі у 

законотворчій діяльності Верховної  Ради. 

    Історія українського парламентаризму під кутом зору спеціальних методів 

досліджувалася у роботах правознавців. Парламентська історія постала 

окремим дослідницьким напрямом, метою якого стало вивчення сутності і 
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значення парламентаризму, розкриття його витоків, особливостей 

становлення і розвитку представницьких органів державної влади. 

Напрацювання фахівців увінчалося публікацією кількох фундаментальних 

видань. У 1999 р. побачила світ монографія «Український парламентаризм: 

минуле і сучасне» [479], підготовлена Інститутом держави і права імені В.М. 

Корецького НАН України, у якій історія вітчизняного парламентаризму 

розглянута в широких хронологічних рамках від зародження ідей 

парламентаризму в IV ст. до н.е. до кінця XX ст. Становленню 

парламентаризму в Україні після проголошення незалежності присвячений 

окремий розділ, де розглянута конституційна природа парламентаризму, 

засади виборів, склад і структура, функції і повноваження, законодавча 

діяльність Верховної Ради України. В 2010 р. правознавцями було 

підготовлено видання «Історія українського парламентаризму»[167], у якому 

проаналізований виборчий  процес 1990-2000-х років, законотворення, 

структурування та діяльність Верховної Ради. Вивченням історії та 

особливостей парламентаризму займалися дослідники В. Шаповал[507],                

П. Кислий,  Ч. Вайз [182]. 

Труднощі й недоліки в роботі Верховної Ради дослідила О. Реєнт [396]. Дані 

процеси, в тому числі і прояви корупції, автор розглянула під кутом зору їх 

негативних наслідків для розвитку парламентаризму, падіння суспільного 

авторитету вищого законодавчого органу влади. 

    Проблема корупції з правової точки зору повно розкрита у монографічних 

роботах М. Мельника.[275;276]. Автор, розглядаючи дане явище у вимірі 

функціонування державної влади, аналізує процес формування корупційних 

зв'язків, співіснування корупції й організованої злочинності, концентрує 

увагу на кримінологічно-правових проблемах протидії поширення корупції. 

До причин поширення корупції автор відносить історичний досвід, зміни у 

глобальних, політичних, морально-психологічних, економічних процесах. 

   Серед правової літератури якісно вирізняється книга В. Валлє [45], де автор 

вперше аналізує дію ключових засобів подолання корупції: суспільних 
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інститутів, цінностей демократії і свободи, соціальної енергії єдності 

тощо. У вимірі предмету дослідження ця робота містить аналіз новацій 

антикорупційного законодавства, проявів корупції в Україні, сприйняття її 

пересічними громадянами. 

    Законодавчої регламентації боротьби з корупцією у своїх роботах 

торкалися фахівці з конституційного, адміністративного, цивільного і 

кримінального права. Весь цей масив робіт належить до спеціальної 

літератури, у якій розкривається власний аспект антикорупційної діяльності 

Верховної Ради, зокрема по створенню відповідних законів. Їх умовно можна 

поділити на кілька груп: ті, у яких досліджуються антикорупційні закони;  

праці, де розглянуті теоретичні засади відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

Наслідки тіньового лобіювання у Верховній Раді розглянуті в роботах      В. 

Нестеровича. [304] До прикладних правових досліджень відноситься видання 

«Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року)»[216], підготовлене 

Інститутом прикладних гуманітарних досліджень на замовлення 

Міністерства юстиції Канади та підтримки Канадського агентства 

міжнародного розвитку, у якому автори провели дослідження з ряду питань 

стосовно доброчесності посадових осіб і процесів урядування в Україні. 

    Сегмент економічної літератури, у якій розглядається проблема корупції, 

не є чисельним. Економістами розроблялися здебільшого теоретичні питання 

економіки, сутнісних ознак ринків товарів, особливостей формування 

виробничих фондів, інвестування, ціноутворення. В кінці 1990-х років 

почали з'являтися дослідження, присвячені тіньовій економіці, розвитку 

підприємництва та діяльності фінансово-промислових груп. Водночас для їх 

авторів властивим була надмірна теоретизація в питаннях корупції та її 

значення у тіньовій економіці, і недостатня увага до реальних практик її дії в 

галузях економіки, соціальній сфері. Слабко вивченим залишався і аспект 

корпоративної діяльності ФПГ і організованих злочинних груп. У роботах             

А. Гальчинського [59] і А. Кінаха [183] корупцію розглядають у аспекті 
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шляхів реалізації державної політики по легалізації ресурсів тіньової 

економіки. 

    Більш широкою картина поширення корупції в політичній сфері 

подавалася у прикладних аналітичних розробках, які проводилися 

недержавними аналітичними центрами. Особливість даних матеріалів у тому, 

що в них подавалася інформація з метою урахування інтересів замовників 

(фондів, міжнародних фінансових установ). У даних працях оцінка корупції в 

Україні базувалася на негативному сприйнятті українським суспільством 

наслідків реалізації антикорупційних заходів, впровадження 

антикорупційного законодавства. Поза увагою експертів залишалися 

причини та закономірності поширення корупції. Напрацювання групи 

дослідників, зосереджених навколо О. Пасхавера  [326], присвячувалися ролі 

вітчизняного і російського великого капіталу у лобіюванні політичних і 

економічних інтересів у Верховній Раді. 

      Психологічні установки правлячої верстви в Україні, серед яких тяжіння 

до деструктивного егоїзму знайшли відображення у роботах вітчизняних 

психологів. Фахівці зазначають, що український соціум пережив глибинні 

зміни, наслідком яких стала поява олігархів. У роботах А. Маклакова,                     

А. Шевченко [264]розглянуті особливості «суспільного споживання», 

життєві цілі та умови окремих соціальних груп, в тому числі олігархів. 

Через призму низки процесів розглядають діяльність Верховної Ради 

соціологи. Їх роботи стосувалися аналізу політичних настроїв суспільства, 

суспільних вподобань окремих соціальних груп, оцінок суспільної ролі 

окремих державних інституцій. Соціологи досліджували наслідки тотального 

поширення корупції в українському суспільстві. Для їх робіт властивим був 

погляд на дане явище під кутом зору поведінки представника влади. Роботи 

Є. Головахи [72], Ю. Сапелкіна, О. Стегнія [35] присвячені проблемі 

трансформації пострадянського суспільства, феномену всеохоплюючої 

корумпованості. Ними запропоновані критерії поділу корупції за проявами в 

окремих сферах суспільства, узагальнено поняття тіньових відносин. 
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Серед російських дослідників науковий інтерес до історії органів 

влади України традиційно зберігався високим. Серед підготовлених робіт 

ґрунтовністю підходу до вивчення діяльності Верховної Ради вирізняється 

дослідження Т. Гузенкової [83]. Низка аспектів проникнення корупції до 

Верховної Ради дослідницею розглядається при аналізі діяльності окремих 

партій, виборчого процесу, взаємовідносин гілок влади. 

У наукових розвідках Ю. Неснєвича [303] , політолога, експерта, показано 

нове розуміння корупції у публічній сфері та дії її інституційного механізму. 

Цінність його досліджень полягає в аналізі впливу людського чинника на 

поширення корупції, а також формулювання можливих інституційних 

заходів протидії цьому явищу. Значна увага приділяється корупційній 

компоненті виборчих компаній. 

   Російські автори зосереджувалися на вивченні конкретних проявів 

політичної корупції, зокрема в політичних партіях. Дослідники Д. Зарандія 

[150], В. Гельман [65] довели, що державна політика в країнах 

пострадянського простору перебувала в залежності від приватних і 

корпоративних інтересів олігархічних груп, ігнорування законності ставало 

нормою політичного життя. На думку авторів, корупційності політичного 

процесу сприяли насамперед латентні зміни політичного розвитку, виборчої 

системи, перегрупування політичних сил. Корупцію вони відносять до 

«підривних інститутів». 

    Зарубіжні дослідники об’єкт дисертації розглядали через призму 

транзитології, тобто напрацьованих теорій посттоталітарного транзиту. 

Підготовлені у цьому контексті роботи поділялися на ті, що стосувалися 

загалом політичних процесів в Україні, так і Верховній Раді України та 

корупції зокрема. До найгрунтовніших належить монографія англійської 

дослідниці Сари Вітмор [529]. Користуючись напрацюваннями західної 

політології та історіографії, дослідницею проаналізовано практику 

внутрішньої інституціоналізації Верховної Ради, діяльність окремих фракцій 

і груп. Напрацювання, здійснені за критеріями здобутків західного 
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парламентаризму, проливають світло на низку вад діяльності 

законодавчого органу, зокрема в його стосунках з іншими гілками влади. 

Цінність праць закордонних науковців полягає у тому, що для них властиве 

прискіпливе вивчення проблеми корупції, її передумов проникнення в органи 

влади. Автори показують закономірність певних соціальних явищ, що дає 

додаткові можливості для більш адекватної оцінки ролі олігархів. Для них 

властивим було некритичне ставлення до джерел, до інформації журналістів, 

яка була часто заангажованою. 

    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 [86]. В Україні він  став 

відомим як автор концепції «шантажистської держави», а згодом і своїми 

дослідженнями  проблеми корупції. Погляди автора на явище корупції 

зазнавали певної еволюції. Спочатку переважала однозначно негативна її 

оцінка. Пізніше К. Дарден подав дещо збалансовану концепцію корупції в 

українській політичній системі і описав функціонування системи корупції. 

Різні концептуальні інструменти дослідження корупції знайшли 

відображення в роботі Дж. Хельмана,  Дж. Джонсона, Д. Кауфмана [494], а 

висунута ними концепція «держави, захопленої олігархами» вбачає, що саме 

присутність олігархів стала передумовою поширення корупції на вищих 

ешелонах влади України. 

    Проблемі встановлення олігархічного контролю над політикою в Україні 

присвятив свої дослідження О. Гаврилишин [57]. 

Особливості політичної боротьби у Верховній Раді України після 

проходження до неї у 1998 р. значної частини представників бізнес-кіл 

дослідила Р. Паглісі [359]. Дослідник А. Аслунд [19] у роботі, де 

обґрунтовується концепція «пошуку ренти», висунув погляд на низку 

аспектів ролі корумпованих державних чиновників, які виступали одними з 

лобістів бізнес-інтересів. 
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Зарубіжними науковцями розроблені такі тематичні напрями, як зв'язки 

великого бізнесу і політики, світоглядні аспекти поширення корупції серед 

депутатів і чиновників різних рівнів виконавчої влади. Концептуальними 

інструментами досліджень виступали нові теорії, використання яких значною 

мірою визначало оцінку дослідниками ролі олігархів, ФПГ у діяльності 

Верховної Ради України. 

   Отже, аналіз наявних праць свідчить, що в історіографії відсутнє 

комплексне дослідження проблеми корупції у законотворчій діяльності 

Верховної Ради України. 

 

 

                                     1.2.Джерельна база дослідження 

 

     Важливе значення для отримання відповідних наукових результатів мали 

документи і матеріали, почерпнуті у вітчизняних архівних установах. 

Дослідницька робота у Центральному державному архіві вищих органів 

державної влади і управління (ЦДАВО Укр.) проводилася з кількома 

фондами (Верховна Рада України) зберігає 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 поширенню 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 по запобіганню корупції. 
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Матеріали комітету забезпечили розгляд низки обставин підготовки та 

ухвалення парламентом Закону України «Про боротьбу з корупцією», а 

також внесення змін і доповнень до кримінально-процесуального кодексу 

України та інших законодавчих актів України. На основі протоколів 

засідання комітету вдалося відтворити низку обставин поширення корупції у 

підприємницькій діяльності, охороні здоров'я, а також з'ясувати деякі 

причини неефективності заходів з протидії даному явищу. 

   Фонд 5233 («Адміністрація Президента України») включав 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. На основі матеріалів Координаційного 

комітету були з'ясовані обставини діяльності злочинних груп у економічній 

сфері. Певну інформативну значимість мали також листування Адміністрації 

Президента з депутатськими фракціями і групами, комітетами Верховної 

Ради. 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. 

Листування міністерств і відомств з питань боротьби з корупцією містили 

дані щодо виявлених  правоохоронцями корупційних правопорушень 

державними службовцями, а також кількість притягнень до відповідальності. 

    Частина використаних нами документів мала своїм походженням фонд 1 

поточного архіву Верховної Ради України (ПаВР Укр.). Стенограми 

пленарних засідань парламенту містять низку матеріалів, які ілюструють 

процес підготовки антикорупційних законів; виступи і поправки народних 

депутатів, висновки науково – аналітичного управління, експертні оцінки 

окремих положень законопроектів. Документи діяльності депутатських груп і 
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фракцій згруповані в окрему підгрупу: протоколи засідань, листування 

фракцій з керівництвом Верховної Ради, Адміністрацією Президента, 

міністерствами і відомствами. За допомогою відібраних матеріалів було 

проведено наукову реконструкцію низки обставин внутрішньофракційного 

життя, принцип фракційного переходу депутатів, участь фракцій у 

формуванні парламентських коаліцій дозволили сформувати уявлення про 

справжні пріоритети діяльності фракцій і груп у парламенті. Документи 

Тимчасових слідчих комісій та депутатських об'єднань Верховної Ради 

складають ще одну підгрупу даного фонду. Передусім це протоколи засідань 

комісій, інформації правоохоронних органів, листування народних депутатів, 

депутатські звернення тощо. Дані матеріали посприяли з'ясуванню обставин 

висунення звинувачень у причетності до корупції народних депутатів, 

зокрема Ю. Тимошенко, обставини вбивства В. Чорновола. 

    Доповненням архівних матеріалів стали документи, що зберігаються на       

веб-сторінці Верховної Ради України, зокрема Комітету Верховної Ради з 

питань антикорупційної політики: протоколи засідання комітету, стенограми 

засідань робочих груп комітету, звіти про роботу комітету, матеріали 

парламентських слухань. Напрацьовані матеріали стали у нагоді при 

з'ясуванні позицій окремих депутатів, депутатських фракцій і груп у питанні 

внесення змін до антикорупційних законів, формування антикорупційних 

органів. Дисертантом, який працював народним депутатом Верховної Ради 

України восьмого скликання і членом даного комітету, було підготовлено 

ряд документів, які лягли в основу антикорупційних законів. Зокрема 

законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» від 27 лютого 2015 р.; «Про  

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення 

відповідальності за посередництво у підкупі» від 8 квітня 2016 р.; «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

вдосконалення застосування запобіжних заходів) від  17 липня 2015 р.;  «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення 
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відповідальності за вчинення злочинів службовою особою, яка 

займає особливо відповідальне становище) від 17 липня 2015 р.; «Про 

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо 

забезпечення невідворотності покарання осіб, які вчинили корупційні 

злочини) від 26 травня 2017 р. [131].  Був співавтором створення Підкомітету 

з питань запобігання і протидії корупції в сфері екології Верховної Ради 

України. 

   Окрему групу джерел склали документи, які опубліковані окремими 

виданнями у форматі збірок, бюлетенів, хрестоматій, додатків до посібників і 

підручників. Передусім важливе значення мало видання Головного 

управлінням документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України «Стенографічні бюлетені пленарних засідань Верховної Ради 

України», тексти законів і постанов Верховної Ради публікувалися у 

нормативному бюлетені «Відомості Верховної Ради України», офіційному 

виданні «Закон України». В 2000-і роки все більше почали публікуватися 

видання коментарів до ухвалених законів. Спеціальне значення для роботи 

над дисертацію мало видання «Нове антикорупційне законодавство України. 

Збірка законів» [309]. Укладачі надали фахові коментарі низки ухвалених 

Верховною Радою Законів України: «Про державну антикорупційну політику 

в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» і «Про запобігання 

корупції». 

   Окрема група представлена довідковою літературою - довідниками, 

укладачами яких були політики, громадські діячі, науковці, журналісти. 

Засновниками таких видань часто виступали структури влади. Видання серії 

«Хто є хто в Україні» [493] подавали біографічні довідки відомих політиків, 

лідерів партій і громадських рухів, депутатів. У довідниках подавалася 

інформація про політичні партії, діяльність Центральної виборчої комісії 

України, вибори до Верховної Ради України [314]. 

    Довідкова література представлена статистичними збірками, які містили 

інформацію про динаміку процесів, що протікали в економічному, 
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соціальному і політичному житті України. Збірники «Статистичний 

щорічник України» [90;91] зробили можливим з'ясувати факти 

функціонування тіньової економіки, зміни в числі виборців тощо. 

   Значну інформативну  цінність для дослідження проблеми корупції мали 

видання комітету Верховної Ради України з питань організованої 

злочинності і корупції стенограм комітетських слухань. У 2009 комітет 

опублікував відповідні матеріали слухань на тему «Антикорупційна політика 

і практика; проблеми законодавчого забезпечення» і «Антикорупційні 

аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі» [426;427]. На 

слухання запрошувалися, крім депутатів, вчені, аналітики громадських 

організацій, спеціалісти у сфері управління міжнародних інституцій. 

   До джерел відносимо і видання, у яких подавалися результати опитування 

та моніторингу громадської думки. В Україні, особливо в 2000-і роки, чимало 

таких збірок було видано на замовлення міжнародних фінансових організацій 

і неурядових організацій. Певний обсяг потрібної інформації був 

почерпнутий з видання [217;226], у якому подані результати багаторічного 

вивчення соціологічною групою причин і наслідків існування корупції під 

час вступу до вищих навчальних закладів, відображена структура суспільних 

уявлень про корупцію тощо. Окрему групу джерел представляють публікації 

у періодичних виданнях, пов'язаних з історією парламентаризму, соціальною 

історією України. Періодичні видання представляють не лише відомості про 

події і життя держави і суспільства, а й подають певні оціночні судження 

політиків, експертів, журналістів, публіцистів. З усього масиву періодики 

найбільш корисними були публікації у виданнях «День», «Дзеркало тижня», 

які позиціонувалися як інформаційно-аналітичні. При певній долі 

суб'єктивізму дані видання подавали найбільш збалансовану, пронизану 

аналітикою інформацію. Корупція на їх шпальтах подавалася як явище, яке 

глибоко вкоренилося в органи влади і побутове життя українців. Серед 

офіційних видань насиченістю потрібними для дослідження публікаціями 

вирізнялися газети «Голос України» й «Урядовий кур'єр». Вони, крім законів, 
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постанов, указів, розміщували публікації, які відображали поточний 

політичний процес в Україні. 

    Джерелом потрібної інформації стали журнали. Нами були використані 

журнали «Віче», «Фокус», «Кореспондент», які є джерелом інформації зі 

сфери бізнесу та внутрішніх стосунків бізнесових еліт, політичного класу 

загалом. Для даних видань властивим було розміщення замовних матеріалів, 

тому почерпнута інформація потребувала співставлення та уточнення з 

іншими джерелами. Характер дослідницьких студій потребував 

використання друкованої періодики, розміщеної на сайтах органів влади, 

партій, окремих політиків, недержавних інституцій. 

Соціологічні матеріали, статті та інтерв'ю, почерпнуті на сайті 

Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова, дозволили з'ясувати окремі елементи ефективності державної 

політики, труднощі розвитку демократії, оцінку громадянами України 

діяльності Верховної Ради, ставлення до корупції. Інформаційно-аналітичний 

сайт «Лабораторії законодавчих ініціатив» містить результати моніторингу 

парламенту, виборчого законодавства, правової культури депутатів, 

напрацювання робочих груп по удосконаленню антикорупційного 

законодавства. 

     Оперативна політична публіцистика, почерпнута на сайтах «Української 

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

політичних подій в історичній ретроспективі. Інформативністю відзначалися 

історичні хроніки, які складали офіційні документи органів влади, закони 

України, матеріали преси і статистичних щорічників. Крім того, в них 

авторами подавалися системно – інформаційний аналіз фактичного матеріалу, 

відомості про політиків. Видання інституту історії України НАН України 

«Україна: хронікаXX століття. Довідкове видання»[477] містить 

хронологічну послідовність політичних подій, а також виокремлює їх у 

загальному контексті суспільного і міжнародного життя.  
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      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. Мемуари і публічні виступи 

різняться суб'єктивізмом, кон'юнктурним міркуванням, пригладженістю та 

подвійністю суджень. Л. Кучма  намагався пояснити мотиви діючої влади та 

масштаби усвідомлення нею перспектив розвитку суспільства, специфічність 

умов реалізації підходів та задіяних ресурсів у процесі державотворення. 

Автор спробував пояснити дані процеси як історично закономірні 

перекладання труднощів, що поставали на опозицію зовнішні чинники. 

Спогади Л. Кучми [242],  викладені у формі записок, зроблених екс-

президентом України протягом 2005 – 2006 рр. і були доповнені низкою 

роздумів про ключові події суспільно-політичного життя України до і після 

цих років. Автор записок намагався запевнити читача у правоті власних дій, 

показати ті сили, які змушували робити такий, а не інший політичний вибір. 

Водночас у них досить повно проілюстровані поточні події політичного 

життя України.        Л. Кучма звертається до причин появи таких ключових 

проблем української державності, як розквіт корупції, формування 

комерційно-політичного ринку, функціонування «політичних технологій» на 

виборах до Верховної Ради. У спогадах автор розповів про практику 

стосунків Президента України з Верховною Радою, про низку обставин 

перегрупування парламентських сил в інтересах ФПГ, використання 

тіньового лобізму при ухваленні законів тощо. Чимало історичних деталей 

відображено у спогадах голів Верховної Ради України: І. Плюща [339], О. 

Мороза[289], В. Литвина [253;254]. Збірки публічних виступів, інтерв'ю 

звернень заяв Голови Верховної Ради України В. Литвина розкривають 

обставини суспільно-політичного життя України, учасником якого був сам 

автор. Опубліковані матеріали містять відомості про низку проблем в 

організації роботи парламенту: виникнення політичних криз, проведення 
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позачергових виборів народних депутатів, падіння суспільного 

авторитету законодавчого органу. 

    Творчістю відзначалися також лідери фракцій і груп народних депутатів 

Верховної Ради різних скликань: В. Чорновіл [503], В. Гетьман[68],                        

П. Симоненко[421]. Для них властивим є біполярне осмислення 

державотворчого процесу не стільки на предмет успіху, скільки невдач, 

спостерігаються певні відтінки від офіційних оцінок. Акцент робився як на 

європейський курс стратегічного шляху, так і на проросійський сегмент 

інтеграції. Отже, джерельна база проблеми є досить репрезентативною та 

дала змогу розкрити обрану тему і досягти потрібних наукових результатів. 

 

 

                                      1.3.Методологія дослідження 

 

      Падіння до низьких позначок суспільного авторитету Верховної Ради 

України та необхідність якісних трансформацій в її діяльності вимагало від 

дисертанта не лише відтворення особливостей функціонування 

інституційних складових представницького органу, а й формування 

розуміння тих процесів, які спричинили даний стан. Незважаючи на те, що 

історичні аспекти діяльності Верховної Ради України знайшли належне 

висвітлення у різножанровому спектрі наукової літератури, методологічні 

підходи до вивчення даної проблеми ще не сформувались остаточно. 

Багатоаспектна діяльність законодавчого органу влади вимагала її вивчення у 

міждисциплінарному вимірі. У вітчизняній гуманітаристиці склалася 

ситуація, коли прояви корупції у діяльності органів влади розглядалися 

галузями багатьох наук і з використанням методологічного інструментарію, 

характерною кожній з них. 

   Дисертантом обрані методологічні підходи, які б дозволяли максимально 

повно і збалансовано провести наукову реконструкцію прояву чинника 

корупції у діяльності Верховної Ради України. 
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    Методологічну основу дисертаційної роботи склали головні 

принципи, дотримання яких є умовою досягнення якісних дослідницьких 

результатів. З огляду на мету і завдання дослідження, в основу покладався 

принцип історизму, що передбачає розгляд процесів суспільного життя в 

історичному комплексні 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, і виробити відмінні оціночні 

судження і висновки. У роботі застосований також принцип всебічності, що 

передбачає висвітлення об'єкту дослідження у його взаємозв'язку з 

зовнішніми і внутрішніми факторами. Дослідженням передбачалося 

вивчення визначальних причин, які сприяли проникненню корупції в 

діяльність вищого законодавчого органу влади, створення цілісної картини 

дестабілізуючого впливу корупції на виконання ним своїх повноважень. 

Автором також були зроблені напрацювання взаємозв'язків парламенту з 

іншими гілками влади, міжнародними організаціями тощо. 

    Принцип багатофакторності дозволив у сукупності вивчити об'єктивні і 

суб'єктивні чинники в діяльності Верховної Ради. Досліджувалися різного 

роду об'єктивні процеси, які мали безпосередній вплив на законотворчий 

процес: зміни виборчої системи, діяльність політичних партій, політична 

діяльність фінансово-промислових груп. У роботі знайшли відображення 

суб'єктивні чинники: проаналізована діяльність народних депутатів, 

представництва груп інтересів, політиків і чиновників тощо. 
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   З метою досягнення мети роботи і вирішення дослідницьких завдань 

використовувалися потрібні методи дослідження: як загальнонаукові, так і 

спеціально-історичні. 

    Дисертантом було обрано кілька загальнонаукових методів, які сприяли 

розгляду процесів, подій і явищ. Метод аналізу передбачав уявний поділ 

винесених у дослідження подій, явищ процесів на окремі складові, 

визначення властивостей з тим, аби установити їх специфіку і сутність. 

Метод синтезу, навпаки, включав уявне об'єднання окремих складових у 

цілісну систему, а також аналіз даних складових з метою виявлення того 

загального, яке їх об'єднувало. Використання даних методів дозволило 

комплексно і одночасно в окремих аспектах показати шлях проникнення 

корупції до Верховної Ради. 

    При дослідженні було використано методи індукції і дедукції, які 

передбачали застосування судження у напрямку від окремого до загального і 

навпаки. Вони були продуктивними при вивченні окремих аспектів 

формування та діяльності депутатських груп і фракцій парламентських 

коаліцій керівних органів, сформувати загальне розуміння організації 

діяльності парламенту, виокремити прояви загальних тенденцій проникнення 

корупції в законотворчий процес. 

   Методи узагальнення та абстрагування сприяли виокремленню низки 

спеціальних ознак і загальних властивостей у подіях і явищах, які виносилися 

до розгляду. 

    Вирішенню досліджуваних проблем сприяли загальноісторичні методи. 

Використання історико-порівняльного методу дозволило дослідити Верховну 

Раду України у площині її місця в системі державної влади і загального 

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

наслідки для України. Крім того, це дало можливість розкрити діяльність 

Верховної Ради різних скликань, показати еволюцію бізнес-груп та їх 

політичної ролі. Історико-генетичний метод, який базується на послідовному 

аналізі процесів, що протікали у досліджуваний період, використовувався 
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для установлення причинно- наслідкових зв'язків між корупцією і 

зволіканням з відміною депутатської недоторканності, стримуванням 

введення у практики законотворення процедур відкритого лобізму тощо. 

Проблемно-хронологічний метод дозволив виявити хронологічний 

взаємозв'язок між змінами у партійній і виборчій системі та процесом 

проникнення корупції до Верховної Ради. Синхронний метод дав змогу 

проаналізувати масштаби проявів законотворчих інтересів представництва 

ФПГ і груп організованої злочинності. 

    Отже, завдяки поєднанню загальнонаукових і спеціально-історичних 

методів нам вдалося досягти поставленої мети дослідження, реалізувати 

дослідницькі завдання та сформулювати продуктивні висновки.  

 

 

Висновки до I розділу 

 

  Таким чином, огляд історіографії по досліджуваній темі дозволив з'ясувати, 

що спеціального історичного дослідження проблеми корупції у діяльності 

Верховної Ради України не проводилося. Попри наявність низки досліджень, 

присвячених окремим проблемам корупції, її прояви у законотворчій 

діяльності вищого представницького органу влади залишалися недостатньо 

дослідженими. 

    Історичною наукою дана проблема розглядалася через призму змін у 

соціально-економічній і політичній сфері українського суспільства. 

Історіографія діяльності Верховної Ради нараховує лише незначне коло 

наукових розвідок, де розкриваються місце і роль органу влади у структурі 

владних відносин, взаємовідносини державної політики і бізнесу. Більш 

чисельними і багатоаспектними у плані розгляду об'єкту дослідження є праці 

політологів. Політологічною наукою корупція як явище розглядалася у 

широкому комплексі напрацювань особливостей розвитку державних 
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інститутів та політичних процесів, факторів, що стримували  

трансформації демократичних цінностей. 

     В Україні досить успішно розвинувся такий специфічний жанр наукових 

досліджень, як політична біографістика. Історія Верховної Ради 

досліджувалася в роботах правознавців, соціологів, економістів. Проблема 

корупції знайшла висвітлення на рівні аналітичних розробок експертних груп 

і інституцій. 

   Наявний масив джерел суттєво дозволив компенсувати певні 

історіографічні прогалини та залучити до підготовки роботи низку нових 

матеріалів. Джерельну базу роботи склали архівні матеріали, опубліковані 

документи органів влади, дані органів статистики, матеріали преси, мемуарна 

література тощо. 

   При розгляді  теми дисертації був використаний достатній спектр наукових 

дослідницьких методів і принципів, що дозволило послідовно і об'єктивно 

відобразити прояви корупції у законотворчій діяльності Верховної Ради 

України. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІНИ УМОВ ФОРМУВАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

 

      2.1. Роль політичних партій у  формуванні представницького органу 

 

      Один із шляхів проникнення корупції до Верховної Ради проходив через 

діяльність політичних партій. Партійна система України формувалася 

суперечливо. Реальній багатопартійності чинили опір консервативні 

політичні сили. Партійне життя часто підпорядковувалося економічним 

процесам, які пов'язувалися із зміною форм власності; наслідками 

приватизації. Воно ставало заручником політичної культури правлячої еліти 

та владних відносин, що склалися. 

       Намагання президентської гілки влади, а також провладних політичних 

сил встановити монократичне політичне домінування деформувало систему 

політики. В 2010 р.  Партія регіонів,  шляхом внесення змін до Конституції, 

як кажуть, узаконила даний процес. 

        Несформована партійна система послаблювала державну владу, оскільки 

не маючи зворотного зв’язку з суспільством, втрачала можливість 

здійснювати контроль над суспільно-політичним життям. Присутність у 

партіях України великого бізнесу  робила дане середовище жорстко 

конкурентним. Змагання між  партіями велося за доступ до 

адміністративного та фінансового ресурсів. Як зазначає політолог К. 

Бондаренко, партії діяли за принципом «підтримувати президента» або «не 

підтримувати президента» [36, с. 228]. 

  Протягом досліджуваного періоду також зберігалися несприятливі за 

класичними стандартами інституційні умови для функціонування партій. 

Президентсько-парламентська форма правління, що існувала до 2004 р., 

передбачала формування партійної системи домінування, коли під патронат 

глави держави потрапляла одна-дві партії. Змішана виборча система 
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дозволяла депутатам- мажоритарникам приєднуватися до 

пропрезидентської фракції або підтримувати главу держави відповідними 

голосуваннями. Практика закритих виборчих списків породжувала корупцію 

та сприяла поширенню авторитарних тенденцій всередині партій. 

   Виборча система України  сформувалася так, коли в політичній боротьбі 

ключову роль відігравала особистість, а не ідеології чи програми. Партії  

формувалися на основі  соціальних, професійних та ідеологічних ініціатив 

окремих спільнот. Частина з них створювалася політиками і бізнесменами. 

Значна частина партій формувалася під парламентські вибори. Лише у             

2005 р. напередодні чергових виборів було зареєстровано нові 24 партії [41].  

Явищем партійного життя стала поява партій за принципом лояльності до 

виконавчої влади. Такі партії називалися «партіями влади». Їх партійні ряди 

складалися з представників місцевих активістів, бізнесменів, чиновників, які 

туди потрапляли виключно з кар'єрних мотивів. За оцінками                            

А. Бульвінського, «після потрапляння в опозицію з них відбувався суттєвий 

відтік випадкових попутників» [41,с. 57]. 

   Перші сформовані в Україні «партії влади»: Народно – демократична 

партія, Аграрна партія України -  мали змішане походження і вбирали в себе 

частину адміністративного і національно-демократичного середовища. 

   Такі партії у більшості створювалися з метою задоволення політичних 

амбіцій окремих осіб чи просування бізнес-інтересів ФПГ. Місію по 

задоволенню представництва інтересів громад такі партії не виконували. 

Досить виразно  демонстрували свою роль парламентські партії під час 

ухвалення Верховною Радою законів України в корпоративних інтересах. 

Формування партійних бізнес-проектів проходило кулуарно, 

адміністративним шляхом. Рекрутуванням партійного активну найчастіше 

займалися центральні і регіональні керівники, які прагнули кар'єрного 

зростання у випадку посилення участі даної партії у майбутніх владних 

«розкладах». 



 42 

    Таким чином, сформована партійна система в Україні була штучною. За 

оцінкою дослідника партійного будівництва В. Мороко, ФПГ обирали партії 

як «партійно-політичне прикриття своєї діяльності» [290]. 

     У ФПГ найбільшою популярністю користувалися партії, які очолювали 

президенти чи прем'єр-міністри. Під їх «дах» прагнули потрапити всі ті, хто 

вимушений був переховуватися від корупційного або політичного тиску.              

За  визначенням дослідників М. Михальченка, О. Михальченка,                               

Є. Невмержицького: «корупція перетворювала політику в «антиполітику», а 

керівники держави і «лідери партій» трансформувалися в політичних 

корупціонерів, перетворюючи свій лідерський вплив на адміністративний і 

корпоративний тиск» [282, с. 250]. 

   ФПГ намагалися бути присутніми у виборчих списках різних політичних 

партій незалежно від їх соціальної і ідеологічної спрямованості. Так, 2002 р.    

члени фракції «Трудова Україна» на виборах  створили або ж взяли участь у 

діяльності 6 суб'єктів виборчого процесу [290,с. 92]. 

    На думку В. Мороко, в Україні сформувалося  кілька варіантів участі ФПГ 

у партійному житті: «або ФПГ використовує вже існуючу партію як 

інструмент підтримки діючої влади, і завдяки цьому, в порівнянні з іншими, 

отримує більше дивідендів, або вона самотужки, створивши партію, 

наповнює через неї владу власними «прихильниками», намагається отримати 

завдяки цьому надприбутки» [290,с.110-111]. Прагнення ФПГ 

інкорпоруватися через партії у владу також зумовлювалося надлишком 

фінансових ресурсів, акумульованих у процесі позаконкурентного розподілу 

суспільного майна. 

    Розпочалося формування ФПГ власних партій після президентських 

виборів 1994 р. Першими такими формуваннями були: Українська партія 

солідарності та соціальної справедливості (Е. Лашутін), Ліберальна партія 

України (І. Маркулов), Народна партія України (Л. Табурянський), ВО 

«Громада» (П. Лазаренко). Так званими «власними партіями» стали: «Партія 

національно – демократичного розвитку України», ВО «Батьківщина», партія 
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«Демократичний союз», «Партія регіонального відродження України».  

СДПУ(о) стала витвором так званої «київської сімки» - групи бізнесменів, що 

володіли великими активами в енергетиці, спорті, юриспруденції. В 1998 р. 

вона стала парламентською партією. Більш потужні ФПГ використовували 

партії для лобіювання інтересів в газовій і нафтовій галузях. Навіть 

незважаючи на дещо авторитарний стиль керівництва Народним рухом 

України В. Чорновола, в ряди партії влилося чимало представників бізнесу. В 

різні часи членами партії становилися такі не позбавлені бізнес-інтересів 

люди, як Едуард  Гурвіц, Михайло Бродський,  Віктор Чайка [36, с. 238 - 

239]. 

     За висновками В. Мороко, у бізнес-груп «найбільшою увагою… 

користувалися ліві та центристські партії». На його думку, «… такі високі 

відсотки бізнесменів у лівих проектах виправдані внаслідок сталого тяжіння 

більшості громадян Півдня та Сходу країни до казок про епоху «розвинутого 

соціалізму», що мало б гарантувати потрапляння у владу» [290, с. 90]. 

     Поштовхом до «партизації» ФПГ стали вибори до Верховної Ради 2002 і 

2004 рр. Зміни виборчого закону і введення пропорційної системи виборів 

зробили можливою реальну участь партій у формуванні уряду. Аби 

забезпечити собі політичне виживання та зберегти економічні активи, ФПГ 

активізували свою діяльність по створенню нових партій. Новим явищем 

партійного будівництва стало створення партій на основі парламентських 

фракцій та галузевих структур. Першим такими утворенням стали 

«Демініціатива – Народовладдя», партія «Відродження». 

    Періодична активізація участі ФПГ у створенні партій відбувалася 

внаслідок обставин, найчастіше пов'язаних з непередбачуваними 

результатами президентських  перегонів, різкими змінами виборчої системи, 

порушенням державних гарантій щодо захисту власності тощо. За таких умов 

відбувалося політичне перегрупування ФПГ. Вони вимушено активізували 

свою політичну діяльність,  активно здійснювали пошук можливостей участі 

у владі. Президентські вибори  2004 р. змінили розстановку ФПГ. А в 2006 р. 
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внесені зміни до виборчого закону і введення пропорційної системи 

поклали край висуненню олігархів кандидатами в депутати. Тому ті з них, 

хто не мали партій, змушені були їх створювати, купляти вже створені чи 

налагоджувати співпрацю з уже діючими. 

     Так звані «власні партії» ФПГ мали свою специфіку. Їх 

внутрішньопартійне життя контролювалось через фінансові засоби, власники 

також призначали і звільняли партійних керівників. ФПГ нерідко 

фінансували також «партії влади». На думку Ю. Якименка, це ними робилося 

«в обмін на лояльність і сприяння владних структур»  [523,с.17]. 

     Для створених ФПГ партій властивою була  внутрішньопартійна 

закритість. Партії перебирали досвід діяльності ФПГ. 

    При створенні ФПГ партій  використовувалася корупція. Перед такими 

партіями ставилося завдання примноження успіху у бізнесі, тому більшість їх   

функціонували як  бізнес-проекти. У їх створенні брали участь чиновники 

відповідних міністерств.  

        В українських реаліях загальна  чисельність партій була значною і 

залежала від того конкурентного середовища, яке створювалося ФПГ: «яким 

було вигідно розосередження владного ресурсу» та можливості … 

контролювати свій сегмент, що  пов'язано з особливостями економічної 

структури України …»[347,с. 210]. 

     У політичній історії України були   періоди, коли реєстрація партій 

Міністерством юстиції  набувала  пікових величин. Лише протягом 22 січня 

2016 р.  було зареєстровано 20 партій. Формувалися такі партійні проекти як 

на коротку, так і довгострокову перспективу. Партії виконували роль 

надбудов над ФПГ. Основні напрямки їх діяльності обов'язково 

корелювалися з корпоративними інтересами. Ці партії ставали 

законодавцями політичної моди,  формували партійний ринок. Ними 

встановлювалася  вартість реклами, агітації, розцінки виступів в ЗМІ. 

Ідеологічні  партії у більшості своїй, які не мали достатніх фінансових 

ресурсів,  програвали їм в конкурентній боротьбі.  
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     Створені ФПГ партії як правило функціонували як одноразові проекти 

протягом періоду, коли потрібно було виконувати представницьку функцію. 

Найчастіше вони могли протриматися у владі протягом однієї каденції 

Верховної Ради України. В подальшому  більшість з них або припиняли своє 

існування, або у кращому випадку вливалися до інших, більш сильних 

партій. 

   Дана багатопартійність в Україні мала низку вад. Чинні партійні бізнес-

проекти не могли забезпечити якісні зміни в політичному житті. Вони стояли 

осторонь розвитку демократичних цінностей. Для громадян вони залишались 

непривабливими. Помітними в суспільстві вони ставали напередодні та в 

ході чергових виборів, коли виконували роль політичних проектів. Як 

зазначають дослідники О. Чабаненко і Д. Ковриженко, ці партії «мали за 

завдання дезорієнтувати виборця і відібрати у політичних опонентів певну 

кількість голосів на виборах, або ж забезпечити проходження до парламенту 

певних осіб»  [495].  

     Помітним явищем функціонування партійної системи було створення 

партій для продажу. За корупційною схемою група ділків займалася 

формуванням партійних осередків, збором підписів, оплатою реєстраційного 

збору тощо. Через чиновників Міністерства юстиції України за хабарі вони 

проводили їх реєстрацію. В Україні сформувався і діяв протягом тривалого 

часу своєрідний партійний ринок, де складалися відповідно попит і 

пропозиція на даний «товар». Обсяги ринку даних послуг корелювався по 

мірі наближення чергових парламентських виборів. Відповідно зазнавали 

зміни і ціни на  партії. За вищою ціною продавалися партії, що мали 

розвинуту мережу партосередків, були раніше зареєстровані, мали інтернет-

сайт, ЗМІ, досвід участі у виборах. Напередодні виборів ціни зростали. 

Падали ціни на партії, коли на продаж виставлялася їх значна кількість. За 

даними адвокатського бюро «Аронович і партнери» покупцеві реєстрація 

партії обходилася  від 20 до 110 тис. доларів [323]. 
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    Торгівлю партіями здійснювали посередницькі юридичні фірми. 

Процес купівлі – продажу мав тіньовий характер. Покупець партії найчастіше 

діяв через підставних осіб – помічників, юристів, які у свою чергу 

«заробляли» на таких операціях. 

    Складовою тіньового партійного ринку України було таке явище, як 

франшиза, коли партійні керівники розпродавали місцеві партійні організації 

місцевим «грошовим мішкам» [424]. Таким чином відбувалося  руйнування 

формально-юридичних підвалин партійного життя. 

    Покупцями партій найчастіше виступали представники ФПГ, для яких 

важливим було завдання потрапити до складу депутатів Верховної Ради 

України. Небагато таких «паперових» псевдопартій брала участь у виборах. 

У 2014 р. з 52 партій, які взяли участь у виборах, лише шість стали 

парламентськими [244,с.99]. Більшість їх залишалися поза активним 

політичним життям і функціонували формально. В 2016 р. Національним 

агентством з запобігання корупції було встановлено, що 86 партій не мали 

свого представництва за місцем реєстрації. Мав місце випадок, коли на одну 

особу було зареєстровано 17 партій. Лише протягом 2015 р. Мін'юст України 

зареєстрував 40 партій, серед яких «Циганська партія України», «Грузинська 

партія України», «Трибунал», «Свідома нація»  [413]. 

    Нерідко чиновники Мін'юсту в обхід законів видавали так би мовити «в 

одні руки» реєстраційні документи на кілька партій. В 2014 – 2015 рр. Д. 

Добродомов і В. Скрипець зареєстрували по дві партії, а Д. Голубов - п'ять 

[174,168 с.]. Більшість таких партій реєструвалися у місті Києві. В 2018 р. з 

353 зареєстрованих партій 279 мали столичну адресу. Україна за темпами 

створення партій потрапила у світові лідери. Для порівняння, у Польщі 

партій було 84, Словаччині – 56, Румунії – 124, Російській Федерації – 77, 

Молдові – 45, Латвії – 73, Литві – 38 партій [397]. 

    Набиралися темпи появи партій. Якщо у 1996 р. існувало 44 партії, то в 

2001 р. – вже 127 [290]. Створення і реєстрації партій відбувалося постійно і 

безперервно, передусім тому, що закони України не містили вимоги щодо 
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реєстрації партії як мінімум за рік до наступних виборів. Часто 

практикувалася прискорена реєстрація. Ключову роль тут відігравала 

корупція. В 1996 р. був зафіксований лише один випадок, коли Колегія 

Мін'юсту схвалила висновок  стосовно перевірки дотримання чинного 

законодавства при реєстрації СДПУ і визнала недійсним відповідне 

свідоцтво[290,с.61]. 

   В Україні при реєстрації нових партій часто використовувалася  спрощена 

процедура. Органи юстиції реєстрували майбутню партію на підставі 

поданого підписного списку, що мав включати не менше 10 тис. потенційних 

членів партії, а також квитанції про сплату реєстраційного платежу в сумі 

635 грн. [506]. 

    Такі партії, створені під вибори, не брали в подальшому, після їх 

завершення, участі в політичному житті. За підрахунками М. Мораря, в 

Україні «кожна п'ята політична партія та її лідер не займалися політичною 

діяльністю згідно зі своєю програмою та статутом»  [288, с.377]. Аналізуючи 

процес створення партій протягом 1997 – 2002 р., В. Мороко  зазначає: «За 

масштабами та наслідками для країни з огляду на виборчі кампанії 1998, 

1999, 2002 рр. та принциповість боротьби за розподіл владних повноважень 

вони мали ще потужніший характер. У залежності від календарного плану 

ЦВК з проведення виборів та змін у виборчому законодавстві формувалися 

справжні хвилі реєстрації нових, як правило штучно створених партій»                

[290, с. 64]. 

   Для українських партій властивою була специфічна організаційна будова. 

В. Мороко з цього приводу робить висновок, що «на перший погляд 

парадоксом сучасного політичного будівництва в Україні є той факт, що всі 

політичні партії за взірець статутної будови обрали конструкцію КПРС, або 

ж форму організації, притаманну виключно тоталітарним партіям»[290,с.75]. 

У більшості своїй вони не виростали у надрах громадянського суспільства, а 

були породженнями ФПГ. Тому і вибудовували внутрішньопартійне життя, 

як то кажуть, за своїми правилами і баченнями досягнення поставлених 
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завдань. У таких партій переважали недемократичні процедури ухвалення 

рішень. Призначення на партійні посади  у більшості випадків відбувалося 

одноосібно керівниками партій. Формально функціонуючі регіональні 

структури у більшості  відігравали мінімальну роль  у партійному житті. 

    Чинні закони України організаційну будову партій  прописували у 

загальних рисах. Неврегульованість законами процедури формування 

партійних виборчих списків відкривала шляхи для проникнення корупції до 

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. За оцінками дослідниці Г. Щедрової, «найкорумпованішими були 

парламентські партії». На її думку, це виявлялося у продажі місць у 

виборчому списку, посад у державних структурах [518, с. 195]. 

    Реальна влада у партіях, як правило, зосереджувалася в руках лідерів. 

Висока партійна посада давала політичні і фінансові преференції. Публічна 

репутація керівників партій визначалася наближеністю до центрів прийняття 

державних рішень. Для них властивим було демонстрування надвитратного 

особистого споживання тощо. Діяльність лідерів та членів партій 

мотивувалася передусім прагненням влади, яка давала доступ до розподілу 

матеріальних ресурсів. Тому свої передвиборні зобов'язання партії, як 

правило, виконували в обсязі кілька десятих відсотка. Для партій вони не 

мали особливого значення. 

    Внутрішнє життя чинних партій мало здебільшого персоніфікований 

характер. Ключовою ідеєю його ставала «боротьба за лідерство в партії»      

[288, с.322]. Особа лідера була визначальною у діяльності більшості партій. 

За оцінкою В.Мороко, свого часу смерть В. Чорновола закріпила відцентрові 

тенденції в Народному Русі. Втеча за кордон П. Лазаренка поставила хрест не 

лише на  ВО «Громада», а й на політиках, що покладали на нього власні 

надії. Наслідок - створення ВО «Батьківщина». Відхід від активної 
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політичної діяльності В. Пустовойтенка відразу перевів на 

другорядні ролі НДП тощо [298, с. 77 - 78]. 

     Українські партії демонстрували політику подвійних стандартів.                          

В. Мороко вважає: «Найбільш показово це проявляється в структурі 

внутрішньопартійних відносин, для яких характерний разючий розрив між 

декларованою демократичністю й насправді тоталітарними методами 

забезпечення діяльності партій»[290, с.76]. Партійний апарат парламентських 

партій працював головним чином на власні потреби, поглинаючи значні суми 

коштів.  

      Політична діяльність більшості партій була невиразною, малозрозумілою 

для громадян і зводилася здебільшого до проголошення заяв з приводу 

політичних подій, участі і організації масових акцій. Партійні тусовки 

ставали головним видом діяльності партій. Для деяких з них виняткове 

значення мала політична метушня навколо перших осіб органів влади і 

управління. 

   Властиве партіям походження робило неможливими повноцінне 

рекрутування та виховання нового покоління партійних діячів і політиків. За 

оцінкою В. Мачуського, «партії виступали … знаряддям конкуренції між 

існуючим політичними групами» [293, с. 293]. 

   Дослідник О. Науменко зазначає, що в Україні «партійне рекрутування 

мало ситуативний характер»[296,с.130]. Практично для всіх партій властивим 

було декларування своєї масовості. Використовуючи корупцію як 

інструмент, керівництво партій надавало до контролюючих органів або 

необ'єктивну звітність про членство, або її приховувало. В 1998 р. Партія 

регіонів  мала 10 – 20 тис. членів, а в 2003 р. вже задекларувала 560 тис. 

[290,с.78]. Політичні партії перетворилися на провідне джерело корупції.  

   Корупція пронизувала чинні форми фінансування партій. Законодавство 

прописувало, що свою діяльність вони здійснювали на основі членських 

внесків, фізичних і юридичних пожертв; господарської діяльності; коштів 

держави, які становили т.з. легальну і прозору частини фінансування. 
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Незначні надходження партії могли мати також  від продажу партійних 

видань та  партійної символіки. Державне фінансування надавалось партіям у 

випадках, встановлених законами України. 

    Громадяни України  здебільшого песимістично сприймали обставини 

фінансування партій з Держбюджету. Опитування громадської думки, 

проведене в 2015 р. фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 

питання «Чи підтримуєте Ви фінансування партій з державного бюджету?», 

з'ясувало, що 76,2% громадян виступали проти такої форми підтримки 

партійної діяльності[439]. 

   Державне фінансування партій мало непрямий характер. Кореляцію правил 

фінансування 2015 р. більшість партій сприйняли як несподіванку, 

намагалися демонструвати небажання чи нездатність відмовитися від 

звичних практик [358,с. 17 - 18]. В 2016 – 2017 рр. фінансування з 

Держбюджету отримували Блок Петра Порошенка «Солідарність», 

«Народний фронт», «Самопоміч», «Опозиційний блок», Радикальна партія 

Олега Ляшка, ВО «Батьківщина». Зросли розміри виділених державою 

коштів. Якщо в 2016 р. партіям було виділено 391 млн. грн., то в 2018 р. вже 

близько 513,7 млн. [358,с.18 - 19].  

        Тіньові форми фінансування були основними бюджетоутворюючими 

інструментами партій. Вони фактично і перетворювали діяльність партій в 

корупційну. Автори видання «Корупція в Україні. 2004 рік                               

(погляд з 2008 року)» вважають, що це відбувалося через «відсутність сталих 

традицій партійного будівництва…; бідність абсолютної частини населення 

України; обмеженість легальних джерел фінансування … та високу вартість 

найбільш дієвих засобів партійної пропаганди…; недосконалість, а подекуди 

й корупціогенність положень українського законодавства щодо 

фінансування…»[216]. 

     Деякі партії користувалися державними привілеями і могли за символічну 

плату брати в оренду нерухомість, яка відносилася до комунальної власності. 
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Під вивіскою начебто  партійного офісу деякі з них потім  там 

відкривали власні підприємства тощо. 

      Поточна партійна діяльність нелегально фінансувалася низкою суб'єктів: 

великим бізнесом, організованою злочинністю, впливовими «інвесторами» 

тощо. Ключовою вадою такого фінансування була корупція. 

    Велике значення у формуванні партійних бюджетів відігравали пожертви 

від приватних осіб. Проте в реаліях політичного життя України могли 

розраховувати на пожертви від великого бізнесу лише ті партії, які мали 

політичну вагу, брали на себе зобов'язання розв'язання питань (лобістської 

діяльності) у Верховній Раді України. В 2001 р. партіям була надана 

можливості акумулювати доходи від пожертв на рахунках у комерційних 

банках. 

   Наявність  приватного фінансування докорінно змінювала діяльність самих 

партій. Партійні діячі змушені були перейматися проблемою представлення 

інтересів своїх «інвесторів», а не задоволенням потреб звичайного виборця. 

В країнах Європи приватне спонсорство партій розглядалося способом 

поширення корупції і найчастіше заборонялося законом. В Україні ж 

партійне спонсорство мало багатовимірний характер. Крім фінансової 

природи, воно мало ще і медійну. В такий спосіб партії підпорядковувалися 

корисливим інтересам ФПГ, створювали передумови поширення політичної 

корупції. Партії, створені ФПГ, як правило «висували у партійне керівництво 

людей, які легко піддавалися впливу бізнес-структур, або самих 

представників бізнесу, які прагнули через партію потрапити до влади.» 

[373,с.21]. Специфічність спонсорства полягала в тому, що «в обов'язковому 

порядку передбачалася зустрічна послуга, тобто кошти вкладалися в обмін на 

очікувану користь» [446,с. 141 - 148]. 

   До фінансування партій долучалися також організовані злочинні групи. 

Участь їх у фінансуванні партій  розглядалась винятково потрібною сферою 

діяльності. Між вітчизняними кримінальними групами нерідко зберігалася 

конкуренція на право участі у фінансуванні того чи іншого партійного 
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проекту. Ставали нормою незаконні грошові перекази. Мали місце 

випадки, коли кошти валізами чи сумками напряму передавалися в партійні 

офіси в обхід банківських рахунків. Скандали, які періодично виникали в 

Україні навколо коштів партій, у більшості пов'язувалися з особистим 

збагаченням партійного керівництва, а також з масштабністю витрат окремих 

спонсорів на партійні потреби тощо. 

     Куплені олігархами партії відразу потрапляли в привілейоване 

матеріальне становище. Верхівка і окремі члени партії отримували щедре 

фінансове стимулювання, тобто «купувалися» і змушені були працювати до 

тих пір, поки їх задовольняло таке забезпечення. 

   За таких обставин у партій відпадала потреба одержувати доходи від 

господарської діяльності. Лише деякі партії мали доходи від здачі в оренду 

майна, що їм належало. На відміну від ряду європейських країн партії мали 

прибутковий статус, який дозволяв його ефективно використовувати  для 

поповнення  партійних бюджетів. Так, у Франції партії мали право 

одержувати доходи від власної господарської діяльності …, проведення 

тренінгів тощо [335]. В Україні лише парламентські партії обзаводилися 

нерухомим майном, ставали власниками пакетів акцій тощо. Фешенебельні 

офіси партій свідчили про їх статус як бізнес-політичних організацій. З 

«королівським шиком» за кошти спонсорів облаштовували свої офіси ВО 

«Батьківщина» в Києві на вул. Турівській, 13 В [40]. Партія регіонів під офіс 

орендувала кінотеатр «Зоряний», СДПУ (о) - багатоповерхівку по вул. І. 

Франка в центрі міста тощо. 

   Отримані корупційним шляхом кошти партії намагалися приховувати. 

Такий стан справ призводив до падіння і без того низького рівня довіри до 

партій з боку суспільства та ставив під питання у пересічних громадян сам 

факт доцільності існування політичних партій [358]. Звіти, які подавалися 

партіями до контролюючих органів, часто містили викривлену інформацію 

про надходження і витрати та не співпадали з сумами коштів, які реально 

ними  витрачалися. В 2017 р. Національне агентство з питань запобігання 
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корупції склало 254 протоколів про фінансові порушення партій [71]. ВО 

«Батьківщина» у поданих звітах в графу «Дані про донорів» часто включала 

тих, які не робили внесків. Партії, які притримувалися у фінансовому питанні 

корупційних схем, поглиблювали тотальну недовіру до себе з боку 

суспільства.  Протягом 2014 – 2015 рр. рівень суспільної недовіри до партій 

зріс з 68,3 до 73%[376]. 

   Роль великого бізнесу у фінансуванні діяльності партій ставала 

вирішальною. Законами України не було встановлено можливих розмірів цих 

пожертв з боку бізнесу та іноземних спонсорів, належних і дієвих форм 

контролю за ними.      

   Олігархи прагнули приховувати свою благодійність і часто робили 

перекази коштів через т.з. «підставних донорів» [344, с. 99]. Більшість 

українських партій утримувалися одним чи кількома олігархами. Їм 

вдавалося акумулювати на фінансових рахунках десятки, а то і сотні 

мільйонів гривень [152]. 

   Приватне фінансування, за переконанням С. Обушного, мало недоліком 

підпорядкування партій корисливим інтересам ФПГ [312, с. 110]. 

Спонсорство розглядалося різновидом фінансування, коли в обов'язковому 

порядку передбачалася зустрічна послуга, тобто кошти вкладалися в обмін на 

очікувану користь [446,с. 141 - 148]. На думку В. Джуган, «закріплення у 

вітчизняному законодавстві спонсорства як різновиду фінансування 

потенційно сприяло розвитку політичної корупції» [92, с. 28 - 32]. 

   Дані вітчизняні практики фінансування робили партійну систему 

неповноцінною з політичної точки зору. Декларуючи абстрактні  ідеології, 

більшість партій залишалися маловпізнаваними серед громадян. Це робило їх 

подібними одна до одної. За спостереженням політолога С. Телешуна, в 

Україні формувалися «квазіпартійні утворення» [453, 96 с.]. 

   На неповноцінності українських партій наголошували дослідники                     

М. Михальченко, Є. Невмержицький: «Партії ж в Україні містечкового 

світогляду і масштабу дій. Кожен відомий політик вважає за необхідне мати 
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«свою» партію, яка сповідує ідеологію свого патрона на рівні 

побутової свідомості» [282, с. 121]. Більшості партій в Україні властивою 

була маргінальність, ідеологічна і соціальна розмитість. Вони були партіями 

лише за назвою. Недопартійність їх визначалася відсутністю політико-

ідеологічного змісту в  їх діяльності. Вони функціонувала як «бізнес-

проекти». У своїй більшості вони були не партіями у класичному розумінні, а 

політичними об'єднаннями. Бізнесова їх природа унеможливлювала 

процедури формування партійної системи. На думку А. Колодій, в Україні 

скоріше був створений і функціонував «конгломерат політичних 

об'єднань»[196]. Про переважання в діяльності політичних партій 

кон'юнктурних та економічних інтересів зазначав дослідник В. Кафарський 

[180, с. 13 - 20]. 

   Корумповані партії не могли відігравати повноцінної ролі в українському 

суспільстві. Модель державної влади, коли в центрі основним носієм 

повноважень був Президент України, а на місцях керівники 

держадміністрацій, мінімізувала їх участь у формуванні влади. Ця роль 

обмежувалася лише опосередкованою участю у формуванні Верховної Ради 

України. Корупція в партіях була породженням неформальних політичних 

зв'язків, які сформували клієнтарно-патронажні відносини. Дослідник Ф. 

Рудич шляхи їх прояву бачить через нерівномірний розподіл ресурсів влади 

[347,с.105]. На думку М. Михальченка, О. Михальченка, Є. Невмержицького, 

причини приватизації влади полягали «у прагненні державних еліт збільшити 

владу заради влади з тим, щоб використати її для розподілу державних 

ресурсів виключно у своїх «корпоративних інтересах»  [282, с. 250]. 

   Формальності та імітаційності в діяльності надавало й те, що українські 

партії, обравши західні традиції партійного будівництва в центриському і 

правоцентриському спектрі, не враховували настроїв суспільства. 

Неповноцінність українських партій породила кризу суспільних відносин. 

Громадяни України, які тотально не довіряли партіям, не могли стати 

повноправними учасниками державної політики. Таким чином нівелювалася 
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роль у цьому процесі партій. Проведені в 2010 р. Центром 

Разумкова соціологічні дослідження виявили, що 62% громадян вважали, що 

політичні партії не виконували свої функції у суспільстві, виборці відносили 

їх до найбільш корумпованих інститутів, а рівень довіри до них ніколи не 

перевищував 1,2% [325, с. 17 - 23]. 

    Через невиконання партіями своєї соціальної функції українське 

суспільство у більшості залишалося аполітичним, виявляло низьку політичну 

культуру. Проведений у 2000 р. соціологічний моніторинг з'ясував, що лише 

10 % опитаних громадян вважали, що партії сприяли розвиткові демократії, 

41% відповіли, що ніякого реального впливу на стан справ у країні вони не 

здійснювали, а 27 % сказали, що їх вплив на ситуацію в країні був скоріше 

негативним [425,с. 34]. 

   Більшість партій мали вузькі комунікації з соціальним середовищем. 

Переважна більшість громадян України діяльність партій оцінювала з 

недовірою. Таке ставлення зумовлювалося тим, що громадяни в партіях не 

бачили тих організацій, які реально відстоювали їх інтереси у політичній 

сфері. 

   В Україні спектр орієнтації партій часто змінювався. В кінці 1990-х років 

він виглядав наступним чином: ідеологічні партії займали правий і лівий 

фланги політичного поля; центр спочатку зайняли ліберальні і                          

соціал-демократичні партії, а згодом він перейшов під контроль проектів, 

створених ФПГ. Однією з перших партій центру стала Партія 

демократичного відродження України, яка трансформувалася в Народно – 

демократичну партію України. Серед формальних причин створення партій 

були розколи, що виникали внаслідок влиття до чинних представників ФПГ. 

Як зазначає Н. Шестак, «олігархічні тенденції не сприяли зміцненню 

квазіпартій, що уособлювали інтереси окремих груп у правлячій верхівці, 

легітимізуючи акторів тіньової політики і тіньової економіки»                          

[512, с. 49 - 57]. 
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У 2010 р. Верховна Рада України у зв'язку з поверненням до     

президентсько-парламентської форми управління усувалася від формування 

уряду і контролю за виконавчою владою. Цим послаблювалася законодавча 

роль партій. Зміни в партійному середовищі після 2014 р. пов'язувалися з 

суспільною самоорганізацією по встановленню контролю за діями влади по 

протидії поширенню корупції, опору російській агресії. Деякі з партій 

створювалися за сприяння ФПГ. Мін'юстом було зареєстровано такі партії, як 

«УКРОП», «Воля народу», «Сила людей», «Громадський контроль» [466]. 

Водночас суттєвих змін у партійному структуруванні суспільства не 

відбулося.  

Отже, реальністю України була відчутна роль корупції у діяльності 

політичних партій. Відбувалося зростання значення великого бізнесу у 

політичному житті, що деформувало представництво в органах влади 

суспільних інтересів. Сформована в умовах такого партійного середовища 

Верховна Рада не могла повноцінно виконувати представницькі 

повноваження, задовольняючи таким чином доступ до ухвалення державних 

рішень усіх суспільних прошарків, забезпечувати ефективну антикорупційну 

політику. 

 

 

     2.2. Загострення соціальних протиріч під час виборів народних 

депутатів України 

 

   Корупція ставала реальністю у діяльності Верховної Ради внаслідок вад в 

організації виборів народних депутатів. Вибори в Україні зазвичай 

організовувалися так, аби їх результати обов'язково співпали з інтересами 

Президента України, який прагнув мати пропрезидентську парламентську 

більшість, через яку здійснювався контроль за законодавчою владою. 

Регулярні підпорядкування даній меті виборчого процесу мали драматичні 
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наслідки для державності. Часті зміни форм правління 

унеможливлювали забезпечення балансу повноважень гілок влади. В Україні 

постійного характеру набували «перетягування» їх від однієї до іншої гілки. 

   Зміни форм правління: президентська республіка (1990-і роки);  

парламентсько-президентська (2004-2010 рр.); президентсько-парламентська 

(2010 - 2014 рр.); парламентсько-президентська  (2014 - 2018 рр.) - зазвичай 

суттєво корегували хід виборчого процесу. Нестабільність конституційного 

ладу негативно позначалася на формах інкорпорації політиків. Формування 

Верховної Ради України відбувалося в неформальний (корупційний) спосіб. 

Робило проблематичним потрапляння до складу депутатського корпусу 

підготовлених до законодавчої роботи політиків. Не випадково після подій 

2014 р. Верховна Рада зазнала оновлення складу на 54%  [165, с. 19 - 22]. 

   Чинна в Україні система виборів являла собою синтез виборчих традицій 

попередньої епохи і нововведень. Вона увібрала до себе сформовану 

попередньою епохою модель клієнтальних зв'язків, коли стосунки між 

членами суспільства вибудовувалися за схемою рабського служіння 

партійним ідеалам. Крім того, чинна виборча система, яка передбачала 

прив'язку депутата до виборчого округу, немалою мірою сприяла поширенню 

політичного клієнталізму. У ряді регіонів формувалися групи, клани 

депутатів та чиновників різного рангу, які вважалися «своїми» для певної 

системи регіональних клієнтел [278, 48 - 50]. 

    Конституція України 1996 р. закріпила  за Президентом України 

домінуюче місце у системі державної влади. Водночас зберігалися проблеми 

легітимності даного інституту. Президенти України намагалися «створити» 

систему державної влади під себе з тим, аби можна було забезпечувати 

управління по горизонталі і вертикалі. Авторитаризм ставав засобом 

функціонування політичної системи, яка залишалася персоніфікованою. 

Усталені  відносини в ній відігравали визначальну роль. Зміни особи на 

вершині системи означало їх руйнацію. Як зауважує О. Лісничук, «саме тому 

будь-які вибори сприймалися не як реалізація буденних демократичних 
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принципів, але як «вирішальний бій», де вирішується питання «життя і 

смерті», тобто влади та власності» [257, 76 с.]. 

    У 1998 р. вибори до Верховної Ради України відбувалися під цілковитим 

контролем Президента України. Змішана виборча система дозволяла 

заздалегідь спрогнозувати і створити вигідну передусім Президенту модель 

парламенту. Політолог К. Бондаренко зазначає, що «президент заклав в 

основу українського парламенту третього скликання таку собі міну повільної 

дії» [36, с. 111 - 112]. Внаслідок того, що у Верховній Раді більшість здобули  

ліві сили, вагому нішу зайняли і представники правого спектру, які здобули 

перемогу на мажоритарних округах, глава держави вперше використав 

адмінресурс з метою забезпечити паритет двох полярних політичних сил. 

  Виборча система мала і такий недолік. Новосформованій Верховній Раді 

зазвичай було складно реально структуруватися. Налагодження співпраці 

між депутатами, які представляли інтереси різних ФПГ, займало левову 

частку зусиль керівництва Ради. Крім того, чинна в Україні виборча система 

робила неможливою професіоналізацію Верховної Ради. Участь партій і 

окремих кандидатів у виборчому процесі нагадувала більше 

політтехнологічну операцію. Змагання, що мало місце навколо програм, було 

ілюзорним і не визначало результату перебігу кампанії. Корупція на виборах 

виступала особливою формою «боротьби» за владу, де перемагали гроші і 

програвали політичні інтереси українського суспільства. 

   Формування виборчих блоків стало технологією. Напередодні виборів 

кілька партій об'єднувались у єдиний виборчий блок. Для їх формування 

наймалися вітчизняні і зарубіжні політтехнологи. Дані утворення носили 

штучний характер. Їх метою було приведення до влади групи політиків чи 

окремого соціального прошарку. За спостереженням політика  Д. Чобіта, у 

2002 р. партія «Батьківщина» об'єднала навколо себе Українську 

республіканську партію «Собор» і Українську соціал-демократичну партію з 

тим, аби залучити на свій бік якомога більше виборців» [502, с. 102]. 

Блокування партій  набувало все більшого поширення. Якщо в 1998 р. на 
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вибори ішло десять блоків, то в 2002 р. вже 33 [36, с. 29 -36 ]. Підміна 

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

свідченням кризи партійної системи. Дослідник О. Рибій до причин появи 

блоків у політичному житті відносить «суттєве обмеження на здійснення 

політики «хапай усіх», зміни виборчих технологій і зростання можливостей 

їх фінансування, партійне членство переставало відігравати основну роль у 

перемозі на виборах». На його думку, «партійні картелі слугували 

спеціальним механізмом для концентрації влади, зниження політичної 

відповідальності партій перед суспільством за непопулярні рішення»[399, с. 

45 - 57]. 

       Зазнавали змін і мотиви об'єднання у виборчі блоки. На виборах 1998 р. 

блокування відбувалося здебільшого з мотивів потрапляння до Верховної 

Ради України якомога більшого числа представників маловідомих партій. 

Блоки формувалися навколо партійного лідера та підтримки зацікавленої 

бізнес-групи. Бізнес-середовище виборчого блоку «За правду, за народ, за 

Україну» (Соціалістична і Селянська партії) склали: О. Ткаченко, С. Довгань, 

компанія «Укрінтерагро», бізнес-структури Л. Супрун. Група бізнесменів 

середнього рівня підтримували формування виборчого блоку «СЛОН» - 

Соціально-ліберальне об'єднання навколо В. Гриньова. Двома гілками 

«донецького клану» було створений блок «Партія праці і ліберальна партія – 

разом». Лідерами його були В. Ландик і В. Щербань. Блок демократичних 

партій НЕП (Народовладдя, Економіка, Порядок) формувався спільно 

національно-демократичними політиками і великим бізнесом. До нього 

ввійшли Ю. Звягільський, В. Бортник, Є. Червоненко, С. Демиденко    

[36,с.112 - 116]. 

    В 2000і роки розширювалася цільова складова партійного блокування. В 

2002 р. з'явився амбітний політичний проект блок «Команда озимого 

покоління», авторами якого були російські політтехнологи, а лідерами стали 

В. Хорошковський і І. Богословська, які перебували в орбіті бізнес-впливу В. 

Пінчука, проголосили метою акумулювання в політичне життя прошарок 
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молодого бізнес-середовища і задекларували завдання «обмеження 

втручання держави в економіку, розвиток ринків і стимулювання 

виробництва ринковими методами, добитися міжнародного визнання 

України як держави, яка виробляє корисну інформацію» [375]. 

    Виборчі блоки з технологічної точки зору були вигідніші сильним партіям, 

які напередодні чергових виборів вигідно презентували виборцям відомих 

інтелектуалів, представників культури, освіти, громадських діячів, аби 

підняти свій політичний рейтинг. Д. Чобіт вважає, що сформований у 2007 р. 

виборчий блок «ВО Батьківщина» з партією «Реформи і порядок» і 

включення до політсили Ю. Тимошенко кількох «достойних постатей» було  

нічим іншим, як намагання створити «ширму», тло «фігового прикриття» 

«Блоку Юлії Тимошенко» [502, с. 25 - 28]. 

    Формування виборчих блоків і розподіл квот на кількість місць в них між 

різними учасниками супроводжувалося політичною корупцією. В 2001 р. 

лідер блоку «Наша Україна» В. Ющенко, до якого ввійшло 12 політсил, 

змушений був кілька разів переглядати розподіл місць у виборчому списку. 

Політолог К. Бондаренко зробив наступну реконструкцію подій: «він провів 

переговори з двома Рухами, ненабагато збільшив їх присутність в блоці і 

пообіцяв виділити ряд місць у своїй квоті для додаткових представників 

Руху. Одночасно він зменшив присутність у блоці ПРП і «Солідарність». 

Більш того, лідери цих партій були змушені заявити про те, що будуть 

балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округах. Це породило 

невдоволення і протиріччя в блоці…» [36, с.12 - 18]. 

    Фундатори блоків нерідко загравали з виборцями, намагалися 

демонструвати широке соціальне і регіональне  представництво їх інтересів. 

Політолог К. Бондаренко з цього приводу зазначає, що в 2001 р. блок            

В. Ющенка «Наша Україна» включав представників чиновницького 

середовища (людей «колишніх», які були при владі і намагалися до неї 

повернутися) і крупних бізнесменів-«недоолігархів» [36, с. 61]. 
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    Лідерами блоків і партій зазвичай виділялися квоти, які розподілялися з 

врахуванням відповідної ієрархії політичних і економічних інтересів. 

Зберігалася свого роду радянська традиція соціального представництва. Про 

вади такого підходу згадує екс-президент Л. Кучма: «Зараз цей принцип 

відроджується з поправкою на час. Замість передових доярок, шахтарів, 

будівельників, космонавтів в списки кандидатів в народні депутати 

вставляють популярних телеведучих, актрис і акторів, спортсменів. Я їх всіх 

поважаю, люблю, але … тут по відношенню до них вбачаю цинізм. 

Демонструється неповага до людей, до виборців» [242, с. 52]. 

Корупційний характер носило складання виборчих списків. В якості 

суб'єкту виборів використовувалися партії-клони, яким зазвичай   надавалися 

назви відомих партійних брендів, хоча вони не були з ними пов'язані. З 2002 

р. дана тенденція набувала все більших масштабів. За умов зневажання 

ідеологічного чинника участі партій у виборах, ключову роль відігравала 

процедура формування політсилами списків кандидатів.        

Закритість  даної процедури  дозволяла лідерам партій і блоків вносити до 

списків потрібних осіб. Списки на вибори до Верховної Ради України 

третього і наступних скликань формувалися за так званим бізнесово-

розрахунковим методом. Про його дію розповів Д. Чобіт на прикладі 

формування списків ВО «Батьківщина»: «Процес тривав як на базарі. 

Внаслідок торгівельно-політичної угоди кожна сторона  отримувала те, чого 

прагнула: продавець – поповнення казни, а покупець – можливість одержати 

на вкладення прибуток»[502, с. 60]. Таким чином корупційна процедура 

складання виборчих списків замінила собою демократичну норму виборів - 

висунення кандидатів у депутати. 

    У більшості партій і блоків виборчі списки заповнювалися здебільшого 

представниками ФПГ, на які покладалися завдання захищати у Верховній 

Раді їх інтереси. Фактично більшість місць у «прохідній» частині 

викуплялися ФПГ. Вже під час виборів 2002 р. формування списків  

відбувалося цілком з врахуванням інтересів кланів та родинних зв'язків. 
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    Складання закритих виборчих списків було властивим для всіх 

українських партій. Процедура їх складання відбувалася в наступний спосіб: 

«наближена до лідера партії група людей готує проект партійного списку; 

список, після ухвалення його лідером партії, подається на розгляд керівним 

партійним органам,  нетривалі дискусії на партійних радах (виконкомах, 

президіях) завершуються косметичними змінами у складі списку; після цього 

його розглядають на з'їзді партії, де й затверджують практично одноголосно» 

[95, с.35 - 36]. 

    У формуванні  виборчих списків брали участь, крім вищого партійного 

керівництва, основні бізнес-спонсори політсили, офіс-менеджери та інші 

наближені до партійного апарату особи. За спостереженням Д. Чобота,             

у 2007 р. у списку БЮТ «найбільшим був список самої Юлії Володимирівни, 

у свій список Ю. Тимошенко включала всіх олігархів – основних донорів 

блоку; з кожним із них вона домовлялася особисто»[502, с. 45 - 46]. Політик 

помітив також участь у сприянні потрапляння до прохідної частини списку 

секретарки лідерки блоку. 

    У 2007 р. квоти  Партії регіонів формувалися за пропорцією: Ахметов –    

40 %, Фірташ – 40%, Янукович – 20 %. Причому Р. Ахметов профінансував 

близько 90 % вартості виборчої компанії [482]. 

     В інший спосіб  формували списки виборчі блоки. У більшості випадків 

партії-сателіти нав'язували волю своїм партнерам по коаліції, відстоюючи 

своїх кандидатів. Виборці, усунуті від можливості брати участь у формуванні 

списків кандидатів, не могли бути безпосередніми учасниками формування 

влади: «об'єктивно перетворювалися на реципієнтів виборчих технологій» 

[347, с. 200]. Депутат, обраний за партійним списком, відразу ставав 

«заручником партійного керівництва»                                                  [398, с. 46 

- 59]. Партійні функціонери прагнули не оприлюднювати виборчі списки. Не 

виявляли інтересу до них і більшість виборців. На дану політичну інертність 

розраховували керівники партій,  формуючи дані списки в закритий спосіб. 



 63 

   Складання закритих списків зумовлювалося чинною виборчою 

системою. Зміни системи виборів не впливали кардинально на 

спискотворення. Корупція була фактично єдиним ефективним інструментом, 

за допомогою якого ставало можливим потрапляння кандидата в депутати до 

прохідної частини виборчого списку, що гарантувало набуття статусу 

депутата. 

    Недоліками виборів було те, що в їх ході не досягався баланс 

електорального і регіонального представництва. Серед обраних у 2007 р. 450 

народних депутатів 61 % проживав у Києві, в той час, як частка киян у складі 

населення України становила близько 6 % [441]. Місце кандидата у списку 

визначалося за певними критеріями. Дослідниця Г. Щедрова вважає, що 

«головним критерієм потрапляння у список становилися не політичні чи 

фахові здібності кандидата, а фінансовий внесок» [518, с. 72 - 75]. 

      На виборах 2007 р. до списку БЮТ були  включені К. Живаго, який за 

рейтингом посідав п'яте місце за статками в Україні (5,2 млрд. дол. США), 

власник багатьох підприємств, у тому числі фінансово-промислової групи 

«Фінанси і кредит»;, Т. Васадзе – власник концерну «Укравто»; С. і О. 

Буряки (брати) - власники бізнесової структури «Брокбізнесбанк»; А. 

Веревський -  власник ТОВ «Кернел-Капітал» і ТОВ «Кернел Трейд»; Є. 

Сігал - власник концерну «Комплекс Агромарс»; О. Фельдман - власник 

концерну «АВЕК», І. Куровський - співзасновник ТОВ «Житлобуд» та НП 

«Агропрес»; О. Абдуллін - власник корпорації «Республіка»; М. Баграєв - 

засновник виробництва з торговою маркою «Янтар», власник шоу-бізнесу, 

зокрема фестивалю і торгової марки «Таврійські ігри»; І. Воротнюк – 

власник дилерської автомобільної компанії «Кий Авто»; В. Скубенко – 

президент АТВТ «Радон», С. Глись – директор державного підприємства 

«Немирівський спиртовий завод». Д. Чобіт наводить перелік з 24 осіб, які 

склали доповнення до бізнес-списку, а також список так званих прихованих 

фінансистів блоку, які не бажали афішувати свою комерційну діяльність. За 

його даними, серед прихованих фінансистів БЮТ на виборах 2006 р. були:  
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С. Осика, С. Міщенко, А. Портнов, О. Філінда, В. Писаренко, Ю. Крук,        

А. Сенченко, З. Шишкіна, С. Олійник, А. Лабунська, В. Шаманов, Р. Зозуля, 

С. Глусь, О. Радковський, Є. Зімін. Були і т.з. негласні благодійники БЮТ - 

це ті бізнесмени, які не включалися до списку депутатів, але вони 

імплементували своїх людей, які мали захищати їхні інтереси. До них 

відносилися І. Коломойський, В. Гайдук, інші колоритні фігури, тісно 

пов'язані з виконавчою владою і великим бізнесом [502,с. 225 - 227]. 

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

корупційну діяльність, до нього включалися авторитетні громадські діячі. 

Свою відмову ввійти в 2006 р. до списку БЮТ Д. Чобіт пояснив так: «У 

ньому було дуже багато одіозних осіб, таких як В. Хмельницький,                 

Б. Губський, Є. Сігал, Б. Фельдман, О. Абдуллін та їм подібні. З ними мені не 

по дорозі. Я не збирався бути прикриттям та ширмою для їхньої шкідницької 

діяльності» [502, с.61]. Д. Чобіт  описує обставини потрапляння до списку 

«БЮТ» одіозного олігарха Б. Губського: «… Губський отримав 10 місць. 

Тобто, крім себе, він особисто включив у прохідну частину списку БЮТ, а 

практично у члени українського парламенту, ще 10 осіб… Варто зробити 

солідний внесок, і за це отримаєш право персонально вести із собою у 

парламент ще й потрібних людей»[502, с. 205]. 

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

було проявом корупції. В кінці 1990 - на початку 2000 - х років зберігався 

здебільшого неперебірливий спосіб продажу місць партійним спонсорам. В 

подальшому ця тенденція змінилася. Провідні партії формували свій 

прошарок спонсорів, які вже здійснювали фінансування їх на постійній 

основі. 

    Продажем місць у різних частинах виборчих списків займалося вузьке 

коло партійців. Деякими великими партіями формувалася окрема група, на 

яку покладалося «вирішення закритих фінансових питань партій»                          

[244, с. 408]. 
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    У виборчих списках важливу роль відігравала умовно «прохідна» їх 

частина. Могли туди потрапити здебільшого ті, хто вносив відповідну 

пожертву. У 1998 р. розцінки місць у прохідній частині партійних списків 

коливалися від 500 тис. до 3 млн. доларів [415]. Місця в «прохідній» частині 

списку в рази перевищували виборчі витрати конгресмена США. Про певну 

динаміку зростання цін за місце в прохідній частині списків пише у спогадах 

Л. Кучма: «На останніх парламентських виборах епохи «кучмізму» прохідне 

місце в списку для голосування коштувало від півтора до трьох мільйонів 

доларів. Після оранжевої революції ціна піднялася до п'яти мільйонів»                    

[242, с. 22]. 

    Очевидно, що склалася певна динаміка даної корупційної схеми. За даними 

експертів у 2007 р. місце у списку коштувало  7 млн. У 2012 р., за даними 

Комітету виборців України, вартість місця у прохідному списку коливалася 

від 3 до 10 млн. дол. [499]. 

    Здебільшого за допомогою корупції відбувалося формування виборчих 

фондів партій і блоків. Нерідко на них акумулювалися фінансові ресурси, які 

були значно більшими від тих, що оприлюднювали у своїх звітах політсили. 

Офіційні джерела, що залучалися для поповнення фондів, не могли покрити 

витрати на дороговартісні виборчі потреби. Тому залучалися «тіньові 

кошти», які витрачалися на підкуп виборців і членів виборчих комісій, 

проведення платних масових акцій, публікацію замовних матеріалів у ЗМІ, 

оплату роботи агітаторів, активістів, політтехнологів, експертів, соціологів, 

лобістів [471, с. 19 - 23]. 

   Вартість виборчих кампаній була високою і внаслідок відсутності в законах 

України обмежень на використання обсягів реклами у передвиборчій агітації. 

Надвисокі вкладення коштів деформували виборчий процес, тому він 

набував вигляду змагання за доступ до влади обмеженого кола ФПГ. При 

цьому відбувалося тотальне приниження виборчих прав широкого 

громадського загалу.  
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    Формування виборчих фондів виступало важливою складовою 

участі політичних сил у виборах. Вони формувалися з кількох джерел. За 

підрахунками правознавця І. Кресіної, на виборах 1998 р. їх формування 

відбувалося на 90 % за рахунок внесків юридичних осіб, фірм, підприємств 

[232, с. 50]. Це свідчило про зростання впливу бізнесу на результати виборів. 

Виборчі блоки і партії в такий спосіб залучали до своїх фондів значні ресурси 

[245, с. 102]. 

    Тіньові джерела формування фондів були можливими через відсутність в 

законах України норми, яка б обмежувала «загальний розмір виборчих 

фондів кандидатів» [51]. Як зазначає Р. Офіцинський, «вибори відбувалися 

під впливом виборчих і сервісних «пірамід» [317, с. 118]. Розміри внесків до 

виборчих фондів представників великого бізнесу обраховувалися іноді 

десятками мільйонів гривень. Тому деякі партії і акумулювали сотні 

мільйонів. У 2014 р. майбутні депутати В. Новинський і О. Абдуллін внесли 

відповідно до виборчих фондів «Опозиційного блоку» і ВО «Батьківщини» 

12925 тис. і 4 млн. грн. У 2006 – 2012 рр. рекордсменами за обсягами 

формування виборчого фонду була Партія регіонів. Якщо в 2006 р. вона 

акумулювала 112,8 млн., то в 2012 р. – 218,1 млн. грн. У 2014 р. найбільшим 

був фонд ВО «Батьківщина» - 109,5 млн. грн. 152. 

    Як зазначали автори видання «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 

року)», «Сума відповідного пожертвування» була тим вищою, чим ближче до 

початку списку включалося прізвище «пожертвувача»[216, с. 24]. Вкладання 

олігархами-представниками бізнесу фінансових ресурсів у виборчі фонди 

партій і блоків давало можливість їм десятиліттями перебувати у вищому 

законодавчому органі влади. Аби гарантувати собі потрапляння до 

депутатського загалу, вони вдавалися до періодичної зміни політичної сили 

або фінансували відразу кілька політичних проектів. У 1997 р. київський 

бізнесмен Є. Сігал вперше став депутатом, профінансувавши Народний рух 

України. У 2002 р. пройшов за списком СДПУ (о), а у 2006 і 2007 рр. 

потрапляв до парламенту за списком Блоку Юлії Тимошенко. Мали місце й 
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випадки, коли профінансовані бізнесом проекти не ставали 

успішними.                    В 2002 р. В. Хмельницький одночасно здійснював 

фінансування двох проектів: Партію зелених України і проект «Жінки за 

майбутнє». Група бізнесменів з оточення Ігоря Єремєєва – власника фірми 

«Континіум» і Західної нафтової компанії (WOG) зробила ставку на 

програшний проект «Нова генерація» Ю. Мірошниченка [502, с. 112]. 

    Блоки і партії акумулювали у виборчих фондах значні кошти і довільно 

використовували їх на агітацію. Агітація набувала масового характеру. Її 

фінансування часто було непрозорим і безконтрольним. У 2014 р. виборчий 

фонд ВО «Батьківщина» на 98 % складали добровільні внески. Ноу-хау в 

формуванні фонду було те, що кожний з 700 зроблених внесків мав однакову 

суму 149900 грн. Такі обмеження щодо внеску були зумовлені дією Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», де ст. 15 передбачила, що 

фінансова операція підлягала обов'язковому моніторингу у разі, якщо сума 

дорівнювала або перевищувала  150 тис. грн.[136] 

           Великим бізнесом вкладалися значні кошти у виборчу рекламу. 

Залучаючи їх, окремі партії і кандидати намагалися цим самим досягати 

суспільної впізнаваності [434,с. 85 - 91]. Хрестоматійним прикладом 

використання корупційних грошей на виборах народних депутатів стала 

«амбарна книга» Партії регіонів. Служба безпеки України встановила, що 

політсилою було витрачено на корупцію  близько 2 млрд. дол.. [498].  

       Партіями і політиками нерідко у власних виборчих інтересах 

використовувався адміністративний ресурс. Можливості застосування такої 

корупційної схеми нарощувалися з кожними виборами. Законодавчі 

обмеження виборчих можливостей партій автоматично відкривали додаткові 

можливості участі на виборах державних чиновників. Під час виборів 2002 

р., коли негласно заохочувалася їх участь по одномандатних округах, було 

обрано 225 депутатів, з яких лише 96 (43,2%) були позапартійними [524]. 
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   Корумповані органи державної влади виявляти нездатність 

виконувати роль гаранта виборчих прав громадян. Дослідник О. Лісинчук 

виділяє такі ключові елементи впливу адмінорганів на виборчий процес: 

«зняття з виборів кандидатів від опозиції, фальсифікація при підрахунку 

голосів, визнання через суд виборів недійсними» [257]. 

   Зародження такої виборчої технології, як «адміністративний ресурс» 

відбувалося в 1994 – 1998 рр. У 2002 р. його роль на виборах народних 

депутатів була особливо потужною. На довиборах 2004 р. він набув 

тотального характеру. Виконавча влада свої зусилля акумулювала на 

забезпечення протікання виборів у бажаному для неї річищі. Широке коло 

представників різних гілок влади долучалися до того, аби забезпечити 

перемогу на виборах  заздалегідь визначеного ними кандидата. За таких умов 

вибори, як єдиний спосіб участі суспільства у формуванні державної влади, 

свідомо владою перетворювалися на фікцію. Таким чином підривалася віра 

громадян у легітимність вищого законодавчого органу влади. 

    У 2002 р. не похитнули політичні позиції бізнесу результати виборів, коли 

проурядові партії та блоки -  «За Єдину Україну» та СДПУ (о) отримали 

близько 18 %, тоді як опозиція майже 60 % голосів. Використовуючи 

адміністративний тиск та корупцію, виконавчою владою були сформовані 

потрібні органи Верховної Ради України та організаційно сформовано 

депутатський корпус. 

    Зловживання адміністративним ресурсом під час виборів не було масовим 

явищем. Водночас вони впливали на результати виборів в окремих округах. 

Міські голови, депутати місцевих рад, чиновники виконавчих органів 

складали той адмінресурс, який використовувався з метою впливу на 

результати виборів. Ті з них, хто виступали в ролі кандидатів у народні 

депутати, маючи доступ до бюджетів нерідко сприяли використанню 

державних коштів для наповнення виборчих фондів блоків і партій. 

   Проявом корупції був підкуп виборців як надання виборцю неправомірної 

вигоди за будь-які дії, пов'язаної з безпосередньою реалізацією ними свого 
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виборчого права [244, с. 98 - 100]. Підкуп виборців був прямим і 

прихованим. Сформувалася певні його технології. Підкуп мав як 

персональний, так і корпоративний характер. Більш системним підкуп 

виборців став при мажоритарній системі виборів, коли на одномандатних 

округах виборцям надавалося право голосувати за відкріпними 

посвідченнями. 

   Частіше до підкупу вдавалися кандидати-самовисуванці, які балотувалися 

по одномандатних округах. Також залучались до агітації благодійні фонди, 

які надавали виборцям допомогу. 

   Технології підкупу виборців від виборів до виборів удосконалювалися, 

ставали типовими прикладами використання корупції на виборах народних 

депутатів. За оцінками Д. Чобота, технологію підкупу виборців, яку 

використала Ю. Тимошенко в 1996 р., взяли на озброєння олігархи на 

наступних виборах [502, с. 148]. 

    Автор низки робіт про Ю. Тимошенко пише про балотування її у 

Бобринецькому виборчому окрузі № 229 на Кіровоградщині: «за 

розпорядженням Прем'єр-міністра України П. Лазаренка всім пенсіонерам 

округу до виборів погасили всі заборгованості по пенсіях, а бюджетникам - 

по зарплатах. І це тоді, коли в усій Україні зарплати і пенсії затримувані на               

3 - 4 і більше місяців. Виборцям округу було закуплено 5 тис. т. вугілля, до 

окремих сіл підводився газ, вода, виконувалися інші комунальні роботи, 

відбудовувалися церкви» [502, с. 136]. Біографи  Ю. Тимошенко напишуть: 

«Ця молода симпатична дівчина, по  суті, є могильщиком політичної системи 

і політики як такої  загалом – відтепер немає сенсу мати політичні погляди 

або платформу та займатися власне політикою - досить мати гроші»                

[353, с. 132].  

     Суспільний розголос отримала технологія підкупу виборців на довиборах 

до Верховної Ради України в 1998 р. кандидатом в депутати О. Волковим, 

який здобув 80 % голосів виборців, використавши корупційну схему, про яку 
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деякі аналітики написали як про таку, за якою «мають проходити згодом 

вибори Президента України» [36, с. 115]. 

     Дослідженням Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) було 

з'ясовано, що в 2012 р. на парламентських виборах десята частина виборців 

визнала, що підкуп голосів вплинув на його (її) вибір на користь того чи 

іншого кандидата в одномандатних округах [488]. 

   Поширеним явищем було надання лікарням, школам, дитсадкам та іншим 

соціальним закладам, установам і організаціям товарів, послуг, обладнання. 

До проявів корупції відносилися надання блоками і партіями членам 

виборчих комісій матеріальної винагороди за їх роботу. 

    На грошовий підкуп виборців витрачалися значні суми. За даними 

Комітету виборців України голос виборця купувався від 50 грн. у 

«найбідніших» округах до понад 1000 грн. [244]. Виборцям пропонувалися 

грошові сертифікати, продуктові набори, надавалася можливість 

скористатися певними послугами (безоплатним проїздом у транспорті, 

придбання ліків тощо.). В одномандатних округах найчастіше виборцям 

надавалися будівельні матеріали, проводився ремонт доріг та особистого 

житла виборців, встановлювалися дитячі майданчики [334]. 

   У 2012 р. вперше у практиці вітчизняного виборчого процесу було 

застосовано опосередкований підкуп виборців, коли бюджетні кошти прямо 

спрямовувалися на потреби тих регіонів, де балотувалися провладні 

кандидати-бізнесмени або ставленики ФПГ, родичі діючих політиків                    

[474, с. 16 с.]. 

   Явище корупції часто мало типові прояви у роботі виборчих дільниць і 

виборчих комісій. Нерідко партії і блоки, сформовані  і зареєстровані в 

корупційний спосіб, у своїй виборчій діяльності користувалися 

нелегітимними засобами. Партії-клони нерідко продавали місця іншим 

партіям у виборчих комісіях. Окремі політсили здобуті в результатів  

жеребкування місця продавали  партіям, для яких важливим був контроль 

над виборчим процесом і підрахунком голосів. Великі партії, аби забезпечити 
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виборчкоми своїми представниками, до цього залучали дрібні штучні 

партії. «Кишенькові партії» під вибори створювали для збільшення числа 

підконтрольних олігархам членів дільничних комісій [196]. 

   Отже, прояви корупції в роботі виборчих комісій і дільниць сприяли 

зростанню зневіри громадян у можливостях проведення справедливих 

виборів, висловлювали розчарування в діях місцевої і центральної влади. 

    Про масштаб корупційних зловживань на дільницях свідчать соціологічні 

дослідження. Моніторингово-аналітична група «Цифра» спільно з Київським 

міським інститутом соціології в 2015 р. під час опитування керівників 

окружних і членів дільничних виборчих комісій з питання, чи знали вони 

членів комісії, які одержували матеріальну винагороду від суб'єктів 

виборчого процесу, з'ясували, що 19 % керівників ОВК і 25% членів ДВК 

дали ствердну відповідь [341, с. 240 - 242]. 

    Фальсифікація результатів виборів була однією з виборчих технологій. 

Суттєві корупційні прояви зберігалися під час волевиявлення громадян на 

дільницях. Політтехнологами фактично усіх політичних партій і блоків, що 

брали участь у виборах, розроблялися схеми ведення агітації у день виборів. 

Поширеною технологією була видача членами комісії одному виборцю на 

руки по кілька бюлетенів. 

    На етапі підрахунку голосів корупція мала кілька проявів. Нерідко 

зацікавлені в хабарі члени комісії вносили до бюлетенів додаткові позначки 

не за  «потрібного» кандидата, після чого такий бюлетень вважався 

недійсним. Мали місце випадки, коли такі члени комісій «підкладали» за 

одного кандидата бюлетені, подані за іншого. 

   Результати виборів завжди позначалися на якісному складі Верховної Ради. 

За оцінками Ф. Рудича, «після виборів 1994 р. не відбувалося покращення 

якісного складу Верховної Ради, оскільки до неї приходили власники 

великого бізнесу та високі посадовці» [343]. На різкому погіршенні в 1998 р. 

якісного складу парламенту наголошував і відомий правознавець                   

В. Погорілко: «незначна кількість були представниками робітничих і 
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сільськогосподарських професій і одна третина складу була 

позапартійними. Депутати попередніх скликань склали одну третину» [340]. 

   Формування депутатського складу з порушенням принципів суспільного 

представництва «дозволяло укорінюватися» «владі небагатьох», 

породжувати політичну олігархію [43, с. 20]. До Верховної Ради потрапляло, 

крім великих і малих олігархів, «досить багато особливо відданих партійним 

лідерам колишніх секретарок, водіїв, помічників народних депутатів» [296, с. 

84]. Такий шлях формування Верховної Ради не міг забезпечити її 

інституційну стабільність. Від виборів до виборів зберігалися труднощі 

формування стійкої більшості, структурування депутатського корпусу, 

гарантування прав парламентської опозиції тощо. 

    Прояви корупції під час виборів постійно фіксувалися міжнародними і 

вітчизняними спостерігачами, соціологічними службами. В 2002 р. 

Українським центром економічних та політичних досліджень                                  

ім. О. Разумкова було встановлено, що 20, 9 % киян вважали, що вибори 

пройдуть відповідно до світових стандартів, демократично, прозоро без 

тиску влади. Водночас 59,7 % опитаних висловили протилежну думку [276, с. 

35]. 

   Через корупційне формування виборчих списків до Верховної Ради 

потрапляли депутати, які не мали політичного і законодавчого досвіду, не 

завжди мали бездоганну репутацію. Якісний рівень депутатського корпусу 

погіршувався. Політик Д. Чобіт з цього приводу зазначив: «навіть обравши 

новий склад депутатів від БЮТ на позачергових виборах 2007 року, виборці 

побачили, що абсолютно жодних якісних змін не відбулося, навпаки – стало 

гірше» [502, с.252]. 

     Систематичні прояви корупції на виборах стрімко скорочували 

чисельність виборців, які довіряли процедурам виборів і самій Верховній 

Раді України. В 2007 р. проведеними соціологічними дослідженнями було 

встановлено, що 19 % громадян висловлювали впевненість, що мають вплив 

через вибори на формування влади, а 63% їх вважали, що вибори -  це лише 
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створення вигляду демократії. Серед опитаних 2/3 підтвердили, що під час 

виборів використовувалися «брудні технології», політична боротьба велася 

переважно нечесно, а більше половини сказали, що результати виборів були 

фальсифіковані. Близько чверті вважали, що фальсифікація стала нормою 

політичного життя України [281]. 

     Отже, прояви корупції у ході підготовки та проведення виборів до 

Верховної Ради України мали системний і багатовимірний характер. 

Корупція мала місце при формуванні виборчих блоків, складанні виборчих 

списків, акумулюванні фінансових ресурсів партіями і окремими політиками. 

Її безпосередня роль була помітною в процесі фальсифікації результатів 

виборів. 

 

 

     2.3. Шляхи набуття законодавчої легітимності фінансово-

промислових  груп. 

     Вплив ФПГ на формування і діяльність Верховної Ради України 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. З іншого боку, 

ФПГ блокували розвиток представницького органу влади. Від вищого 

керівництва України вже на початку 1990 – х років неодноразово лунали 

заяви про доцільність вироблення нового підходу до управління 

промисловістю та формування корпоративних союзів. У 1994 р.                    

Президент Л. Кучма у посланні до Верховної Ради України висловив 

переконання в тому, що «промислові фінансові групи зможуть сприяти 

відновленню старих та формуванню нових господарських зв'язків з 

підприємствами інших держав СНД» [241]. Депутати практично усіх 

політичних груп парламенту, без ентузіазму сприйнявши тезу 

президентського послання,  не ухвалили документа, який би регламентував 

створення і діяльність корпорацій.  
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  У 1995 р. Президент України Л. Кучма, видавши указ «Про фінансово 

– промислові групи в Україні»,зробив спробу в черговий раз надати імпульсу 

даному процесу. На думку дослідника В. Головка, «указ мав досить 

ліберальний і прогресивний характер, бо намагався не тільки створити 

законодавчий простір для процесів, що вже відбувалися в реальному секторі 

економіки, але й спрямувати їх у законодавче русло, хоча слід визнати, при 

цьому формально порушував окремі положення наявного 

законодавства»[73,с. 172]. 

     Скориставшись процедурною колізією як приводом, окрема частина 

депутатського корпусу ініціювала обговорення указу, за результатом дебатів 

Верховна Рада наклала вето на указ і запропонувала розробити закон про 

ФПГ. В листопаді 1995 р., після досягнення політичних компромісів, 

Верховною Радою було ухвалено Закон України                                                     

«Про промислово-фінансові групи»,  консервативний за суттю, оскільки 

ставив формування корпорацій під контроль державних органів. На 

переконання В. Головка, «значна частина депутатів не бажала давати «зелене 

світло» формуванню  цивілізованих ринкових структур. Тому не дивно, що  

процес пішов «у тінь», призвів до посилення корупції та непрозорості бізнес-

процесів у галузі, її криміналізації, що врешті відсунуло вихід країни із 

соціально-економічної кризи»[73,с. 174]. Г. Касьянов указ Президента 

України 1995 р. називає «важливою, хоча і досить суперечливою з поглядів 

результатів новацією». Він переконаний, що як показали подальші події, 

«державна підтримка ФПГ справді створила сприятливі умови для 

формування  та легалізації великого капіталу, але водночас стала солідним 

прикриттям для формування потужних груп інтересів впливу у їхній тіньовій 

діяльності» [176, с. 56 - 59]. Вкотре було зроблено спробу переглянути даний 

документ у 1998 р. Верховною Радою третього скликання. Законопроект, 

розроблений Кабінетом міністрів України, бачився депутатами таким, що 

буде сприяти розвитку тіньової економіки та зв'язків вітчизняного бізнесу з 

російським. Законопроект був ухвалений лише в першому читанні. Таким 
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чином, формування великих управлінських структур відбувалося 

поза законодавчим полем відповідно до стрімких змін, що протікали в 

промисловості й економіці загалом. У 2010 р. Верховною Радою України був 

визнаний чинний закон таким, що втратив чинність, поставивши крапку у 

політичному протистоянні навколо законодавчого забезпечення діяльності 

ФПГ.  

      Таким чином, формування ФПГ в Україні відбувалося в прихований, 

тіньовий і частково криміналізований спосіб. Прихід представників великого 

бізнесу в окремі промислові галузі нерідко, за висновком В. Головка, «був 

доволі випадковим». Дослідник наводить кілька успішних варіантів 

формування первісного капіталу: «приватівська» мережева бізнес – модель, 

«інтерпайтівська» модель, монополістична активність ЄЕСУ. Міра 

присутності тієї чи іншої ФПГ в економічному житті залежала від обсягів 

«потрібних» зв'язків із владою. Активна участь у легальних і тіньових 

ініціативах бізнесу державних чиновників відігравала вирішальну роль у 

нагромадженні капіталів. Корпорація «Республіка», яка працювала під 

патронатом спочатку віце-прем'єр-міністра і потім виконувача обов'язки 

прем'єр-міністра Ю. Звягільського, домоглася погашення з держбюджету 

боргів за поставки нафти і газу з Туркменістану. «Початкове накопичення 

капіталів» відбувалося за рахунок спільного  розпродажу чиновниками і 

бізнесменами військового озброєння тощо. В 1996 – 1998 рр. ФПГ 

зміцнювали свої активи за рахунок газового трейдерства. Почала помічатися 

їх активна участь у створенні партій. Після переобрання на другий термін         

Л. Кучми в 1999 р. відкрилися додаткові можливості участі ФПГ у 

політичному житті. Під свій контроль ними було взято низку ЗМІ. В 

новопосталу ФПГ братів Клюєвих ввійшла низка металургійних компаній, 

харчових, енергетичних, будівельних, аграрних, деревообробних і 

машинобудівних [519, с. 34 -35]. 

      2002 – 2004 рр. стали роками ще кількох відчайдушних спроб створення 

передумов для формування корпоративних стосунків. На переконання          
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В. Головка, «на початку періоду формування таких національних 

структур у широкому загалі сприймалося з певною часткою песимізму, тому 

корпоративний розвиток переважно бачився в контексті розгортання 

міжнародної корпорації» [73, с. 189]. Водночас корпорація не дозволяла 

розширенню участі іноземного капіталу в розвитку ключових галузей 

промисловості. При її допомозі створювалися необхідні умови для 

концентрації національних капіталів у руках ФПГ. У 1999 – 2004 рр. набрали 

сили й впливу низка вітчизняних корпорацій, зокрема «Інтерпайп», 

«Індустріальний союз Донбасу», група «Приват», «Укрпідшипник», група 

«Фінанси та Кредит»,  група «Укрсиббанк». В. Головко вважає, що 

«більшість фінансово-промислових груп на той час були слабко 

структурованими конгломератами, які контролювали … підприємства з 

різних галузей економіки» [73, с. 189]. 

    Після переобрання в 1999 р. на другий термін Президента України            

Л. Кучми суттєво розширився доступ до влади представників ФПГ. 

Політолог К. Бондаренко з цього приводу зазначає: «На зміну тимчасовикам 

Волкову і Бакаю приходять представники системного, структурованого 

бізнесу, які уміли лобіювати свої інтереси і підходити до вирішення питань 

комплексно. 

   Приходив час сильних команд. Кучма вчасно зрозумів, що на місце 

олігархів з їх напівфеодальними  бізнес-імперіями, заснованих на особистих 

зв'язках і використанні владних важелів, мали прийти повноцінні 

промислово-фінансові групи  по типу західних корпорацій» [36, с. 328]. 

   У 2010 – 2014 рр. політичне життя ФПГ зазнало змін. Оточення Януковича 

прагнуло концентрувати у своїх руках якомога більше                                  

фінансово-економічних ресурсів, а тому спровокувало поглинання однією 

бізнес-групою кількох ФПГ, чим було порушено співвідношення сил 

основних ФПГ та їх бізнес-інтересів. Чинна влада дозволила собі діяти так, 

аби втратили економічні вигоди ФПГ, які надавали підтримку Партії 

регіонів. 
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   Явище політико-економічного синкретизму (зрощення влади і 

бізнесу) з'явилося на вітчизняних теренах внаслідок діяльності колишньої 

номенклатури по конвертації свого політичного авторитету в економічні 

процеси. ФПГ в Україні почали з'являтися внаслідок процесу зрощення 

бізнесу з політикою. Україну це відрізняло від демократичних країн, де групи 

інтересів впливали на рішення уряду завдяки лобістській діяльності. 

Представники бізнесу почали перебирати на себе роль впливових суспільних 

фігурантів, потіснивши з традиційних місць представників інших суспільних 

сфер: робітників, селян, соціальних працівників, військових, релігійних 

діячів. ФПГ освоювали політичну діяльність. Їх групові інтереси 

формувалися в умовах, що складалися в соціально-політичному і 

економічному житті, а також під впливом радянської традиції 

корпоративного організованого представництва. За оцінками О. Тупиці, в 

незалежній Україні «нерозвинутість принципів конкуренції та способів 

формування органів влади обмежувало можливості «сучасних» груп 

інтересів» [469, с. 15]. 

    Фахівці зазначали, що формування бізнес-груп та їх проникнення в 

політику розпочалося відразу «після серпневих подій 1991 р., які призвели до 

дискредитації партійно-політичної еліти у масовій свідомості» [89, с. 121]. 

Надалі коло груп, що впливали на ухвалення державних рішень, 

розширювалося і включало партійно-адміністративну і господарську еліту, 

дисидентів, кримінальну «еліту», нову адміністративну еліту, бізнес-еліту, 

політичну еліту [515, с. 62 - 63]. 

   Українська структура бізнес-груп в цілому повторювала радянську модель 

способів і каналів артикуляції групових і корпоративних інтересів різних 

соціальних груп. Фактично відбувалося заміщення представникам ФПГ місць 

в системі влади, які належали до цього партійно-господарській номенклатурі.  

    Напередодні парламентських виборів 1998 р. виразно почали виглядати 

зв'язки бізнесу і політики. Багато хто з великих бізнесменів вирішили 

використати Верховну Раду як «дах» для бізнесу. 
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   У подальші роки мотиви участі ФПГ у владі зазнавали змін. Якщо в 

1990-і роки влада ними розглядалася як бізнес-ресурс, який потрібний був 

для «безкоштовної» приватизації «обраного» ними майна, отримання переваг 

у боротьбі з конкурентами, то зі зростанням їх фінансової потуги 

змінювалася мотивація, наприклад, потрібно було захистити за допомогою 

можливостей влади здобуті капітали. Корупція перетворювалася на тіньовий 

соціальний регулятор, ставала способом ведення усіх соціально-економічних 

справ. Реаліями України було те, що інтереси ФПГ і державної влади 

залишалися розбалансованими, нерідко перші намагалися лобіювати 

інтереси, які ішли в розріз з державними. Влада іноді намагалася 

демонструвати радикальні кроки, аби консолідувати дані стосунки. Так свого 

часу Президент України В. Ющенко «запровадив практику проведення 

зустрічей із представниками великого бізнесу» з тим, аби спонукати його 

виходу на світло [39,с. 107]. Влада в такий спосіб намагалася виконувати 

роль керуючого партнера бізнесу та захисника інтересів наближених бізнес-

структур. 

    Вітчизняна форма участі ФПГ у політиці докорінно відрізнялася від 

практики впливу на політику зарубіжних підприємців. Українські бізнесмени 

брали особисту участь у партійно-політичній діяльності, тоді як зарубіжні 

організовані групи власників цю роботу здійснювали за допомогою таких 

непрямих форм, як лобіювання та тиск  на представницьку і виконавчу владу. 

Інтереси бізнесу захищалися формальними організаціями, а також 

громадськими фондами, фінансованими приватним капіталом. 

   В Україні клієнтські зв'язки ФПГ з органами державної влади  заважали 

розвитку ринкових відносин, стримували формування середнього класу як 

соціальної бази громадянського суспільства. Непотизм і клієнтелізм сприяли 

поширенню деструктивних суспільних тенденцій, оскільки політична верства 

формувалася як кланова група і замкнена каста. Дослідник О. Треверсе 

зазначає те, що «клієнтелізм є різновидом неформальних інститутів» [467, 

с.112 - 113]. 
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     Формування великого капіталу в Україні відбувалося державною 

владою.  Даний процес проходив за кількома напрямами. Органи влади 

окремим бізнесменам надавали можливість здійснювати реекспорт з РФ 

енергетичної сировини. Інші отримували доступ до дешевих кредитів, до 

участі в приватизації держмайна та ліберальних умов експорту і імпорту 

товарів тощо. Інтерес держави у діяльності ФПГ полягав і у наступному. 

Слабкі державні інституції змушені були перекладати на них задоволення 

інтересів окремих соціальних груп, в тому числі багаточисельної армії 

чиновництва. На думку С. Падалки, «хаотичний і нерідко протиправний 

процес первинного нагромадження приватного капіталу призвів до утворення 

потужних фінансово-промислових груп, тісно пов'язаних із владою і значною 

мірою залежних від близькості до діючої влади» [318,с. 265 - 266]. 

    Економічною підвалиною формування ФПГ стала лібералізація 

внутрішньо-економічних зв'язків при збереженні в цілому монопольної 

сировинної та експортно-орієнтованої економіки. Навколо можливостей 

контролю за галузями і секторами розгорталося протистояння і боротьба між 

бізнес-групами. Приватизація в Україні проводилася в специфічний спосіб, 

коли в її результаті не відбулося реального роздержавлення власності, тобто 

відокремлення її від влади. Роль «арбітра» приватизації взяла на себе 

виконавча влада на чолі з Президентом України та правоохоронні органи. 

Мав місце протиправний процес нагромадження приватного капіталу. Тому 

ФПГ почали з'являтися в умовах квазіконкурентного економічного 

середовища та безконтрольної акумуляції фінансових і адміністративних 

ресурсів. Взявши від держави під своє управління великий обсяг державної 

власності, вони забезпечили її перетікання з державних до приватних рук.  

Таким чином ФПГ стали значною мірою залежними від близькості до чинної 

влади. Властивим для них ставало відстоювання передусім власних інтересів, 

а  не репрезентування потреб суспільства. 

   ФПГ в Україні формувалися за кількома засновницькими схемами.                    

Як зазначає Падалка С.С., «найпоширенішим варіантом їх створення було: на 
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окремій території регіональна влада визначала приватну компанію і разом 

з нею установлювала контроль над приватним бізнесом. Вибрана компанія 

одержувала можливості доступу до використання виборчих активів, 

державних фінансових ресурсів, а також право розподілу газу» [318, с. 265]. 

    ФПГ складалася з кількох суб'єктів. Центральну роль у ній відігравали 

державні чиновники як розпорядники в окремих галузях економіки. За 

висновком В. Гаврилова, «успішність діяльності групи була присутність 

цього чиновника у владі…» [58, с. 81] . ФПГ вирізнялися впливом на 

економічні процеси, здійснення контролю за депутатською групою у 

Верховній Раді України, наявність політичної партії та медіахолдингу. Вони 

мали  регіональне, галузеве, іноземне походження. 

   В Україні вже до середини 1990 - х років сформувалося  кілька 

регіональних ФПГ, які  впливали своїми фінансами на політику. На Донбасі 

це група Р. Ахметова «Індустріальний союз Донбасу», близький до                       

В. Гайдука концерн «Енерго», контрольований В. Нусенкісом, братами 

Васильєвими, О. Логвиненком. Політолог К. Бондаренко зазначає, що з 

призначенням П. Лазаренка прем'єр-міністром України розпочалося «велике 

переселення дніпропетровців», які мали у власності ЗМІ, контролювали 

«Приватбанк» [36, с. 16 - 17]. 

    У кінці 1990 - х років ставало очевидним, що формування державної 

політики набувало багатополюсного характеру. За оцінкою О. Турчинова, до 

закінчення строку президентства Кучми найвпливовішими групами 

української політики стали фінансово-промислові групи як неформальні 

тіньові союзи, які об'єднували представників державного апарату, суб'єктів 

економічної діяльності та структури кримінального світу [472, с. 15 - 20]. 

    ФПГ  захищали колективні інтереси, зберігаючи патронажно-клієнтельні 

відносини. Дослідник Д. Виговський зазначає: «Конкуренція існувала тільки 

у межах певного рівня ієрархії і не поширювалася на відносини між цими 

рівнями, де соціальна нерівність та залежність були глибокими і 

непорушними. За таких умов для нижчих верств краще бути залежним від 
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місцевого чиновника, політика або власника землі чи підприємства, ніж 

боротися проти них без сподівання на успіх»                                [50, с. 71 - 

76]. Такі відносини продовжували зберігатися  у системі захисту бізнесових, 

регіональних, політичних та інших інтересів.  

   ФПГ перебирали на себе роль неформальних інститутів галузевого 

управління, успадковували від попередньої політичної і економічної системи 

практику «місництва» і «відомчості». За оцінкою Г. Касьянова, ФПГ 

«ускладнювали можливості для більш чесної конкуренції, іноземних 

інвестицій, створювали сприятливі умови для корупції». Для ФПГ, 

сформованих за радянською традицією адміністративно-економічних кланів, 

властивою була боротьба і протистояння, яка і «ставала основним стрижнем 

української політики» [176, с. 58 - 59]. 

    Більшість ФПГ мали номенклатурне походження. Вже на початку 1990-х 

років «значна частина радянської номенклатури, яка перепрофілювалася на 

«державників» та залишалася в управлінських структурах новоствореної 

держави, мала на меті ніщо інше, як конвертацію влади у власність. Така 

спрямованість представників влади також не сприяла позитивним зрушенням 

в розбудові політичної та економічної сфери держави [114, с.44- 45]. 

    Проникнення і діяльність ФПГ у владу було деякою мірою виправданою 

тим, що Конституцією України (1996 р.) громадяни отримали (ст. 36) право  

об'єднуватися у громадські організації з метою задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних прав та інтересів [202]. Певні умови 

діяльності комітетів у Верховній Раді забезпечувались регламентом та 

законами, що визначали її діяльність. Закон України «Про комітет Верховної 

Ради України» зобов'язував парламентські комітети при підготовці законів 

вивчати та враховувати  в своїй діяльності громадську думку, розглядати 

листи громадян та вчасно реагувати на них [137]. 

    Масовому приходу ФПГ у владу посприяла традиція, що склалася в 

політичному житті України на початку 1990-х років, коли, на думку 

дослідника О. Мотиля, за владу змагалися три групи: «ідеологічно 
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орієнтовані націонал-демократи та націонал-комуністи, екс-комуністи та 

державно-орієнтовані центристи. Достатньо інтегрованою групою були 

представники номенклатури» [292, с. 115  - 116]. 

   Діяльність ФПГ у органах влади носила прагматичний і корисливий 

характер. Метою було передусім налагодження контролю над бюджетними 

фінансовими потоками та отримання можливостей їх перерозподілу на свою 

користь. Корупція виступала необхідною умовою для її досягнення. Ними 

зневажалися інтереси суспільства. Діяли вони зазвичай цинічно, виявляли 

надмірну жадібність. 

   Регіональні ФПГ здійснювали вплив на владу в центрі і на місцях, а також  

протистояли державній регіональній політиці. Свого часу введення 

Президентом України Л. Кравчуком інституту представника Президента 

викликав  протидію регіональних еліт. Промислові і аграрні бізнес-групи 

намагалися у прихований спосіб чинити тиск на владу. Більш  консолідовано 

вони діяли в регіонах «промислового поясу». В 1996 р. у Донбасі виник 

громадський рух «Трудовий Донбас», до якого ввійшли промисловці, 

представники громадського сектору, адміністративних органів, «діяльність 

якого була направлена проти жорсткої регіональної політики Києва» [186, 

с.22 - 23]. 

   Відповідно зростала участь ФПГ в ухваленні важливих державних рішень. 

Якщо в першій половині 1990-х років все ще вирішальний вплив на 

ухвалення державних рішень відігравала пострадянська номенклатура, 

олігархи виконували васальну функцію, то після 1996 р. ситуація змінилася. 

Конституція України закріпила за Президентом України значні 

повноваження, які б дозволили йому забезпечити статус-кво між інтересами 

найбільших ФПГ.  

   З приходом ФПГ у велику політику різко почала змінюватися її природа, 

вона все виразніше набувала рис бізнесу. Слушно з цього приводу зазначає 

Д. Коротков: «Відмінною рисою (олігархів – Авт.) було бажання йти в 
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політику, займатися політикою і вести свій бізнес за допомогою 

політики»[208]. 

    Нерідко рішення про похід в політику ФПГ ухвалювали під тиском 

обставин, зокрема загрозою втрати економічних активів. Так у 1997 р. 

корпорація ЄЕСУ приступила до створення політичного «даху», як зазначає 

К. Бондаренко, після подій, «які змусили Ю. Тимошенко діяти. Крім 

відставок П. Лазаренка, генерального прокурора Г. Ворсінова, міністра 

енергетики і електрифікації Ю. Бочкарева, розглядалося питання про 

позбавлення корпорації прав на приватизацію на пільгових умовах 

підприємств : багаточисельні заводи і фабрики планувалося розпродати і на 

отримані кошти провести розрахунки з Росією за газ по контракту, 

підписаному ЄЕСУ. В довершення всього проти Юлії Тимошенко було 

відкрито кримінальну справу  по факту укривання великої суми валюти під 

час перетину кордону» [36, с. 229 - 230]. 

   Політичні зміни, що намічалися після президентських виборів 2004 р., 

піддали певній корекції мотиви походу окремих ФПГ у владу. Ключовим 

фактором даного політичного періоду стали корпоративні конфлікти навколо 

активів. Надмірні апетити швидкої наживи спонукали  ФПГ діяти за 

принципом «війна всіх проти всіх». 

      Політика перетворювалася у поле жорсткої боротьби за домінування 

сильнішого. Наслідком боротьби ФПГ між собою  часто ставали зміни форми 

правління, виборчої системи, провокували політичну кризу чи новий 

виборчий процес тощо. Між олігархами і владою зцементувалася відповідна 

система відносин, яка мала вигляд формалізованих угод та процедур, завдяки 

яким олігархи і державники та депутати присвоювали політичну ренту у 

вигляді набуття прав, привілеїв тощо. 

   Найбільш жорстко одна одній протистояли ті ФПГ, що мали відношення до 

транзиту і видобутку газу. Політолог К. Бондаренко мотиви протистояння 

корпорацій «Республіка» і «Єдині енергетичні системи України», очолювані       

І. Бакаєм і Ю. Тимошенко, бачив у наступному: «Ці дві фігури будуть 
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блокуватися в якісь блоки, створювати партії і фракції… За їх 

спинами будуть стояти впливові політики,  часто із-за меж України. Але в 

основі їх відносин будуть знаходитися газові інтереси і намагання створити 

супермонополію» [36,с. 205 - 206]. 

    Вплив ФПГ на політику Президента України ставав вирішальним. Після 

2004 р. олігархи шляхом політреформи  домоглися суттєвого обмеження ролі 

Президента України у визначенні політичного курсу  розвитку країни. Був 

пролонгований процес реформ. Президент, обмежений у можливостях 

впливати на політику і економіку, позбавлений підтримки парламенту, не міг 

бути модератором змін. Формування уряду і парламенту відбувалося за 

участю ФПГ. Вони, на думку Н. Кононенко,  «виконували роль політичних 

інститутів, через контроль яких олігархи продовжували отримувати свої 

ренти шляхом консервації стану України» [199, с. 49]. 

   Практично з цього часу ФПГ ставали головними акторами  державної 

політики. Олігархами була адаптована під свої потреби  політична система. 

Модерована ними політична реформа мала обмежувати вплив якоїсь з гілок 

влади. Найбільш помітним ставав вплив на законодавчу політику груп,  

очолюваних Р. Ахметовим, І. Коломойським, В. Пінчуком. Зазначимо і  те, 

що домінування ФПГ в політичній системі стало наслідком обраного 

Україною специфічного сценарію посткомуністичної трансформації. Країни 

Південної і Східної Європи, які проходили шляхом посткомуністичного 

транзиту, домоглися того, що дана ніша займалася іншими суб'єктами. 

   Олігархат ставав ключовою складовою вітчизняної політичної верстви. Він 

акумулював неспівмірну з іншими суб'єктами політики силу і вплив, а тому в 

«мирний» спосіб витіснив їх з політичного життя. ФПГ фактично  

заблокували  появу нових представництв інтересів в державній політиці. 

Ними була заповнена ніша, яку свого часу займали КПРС, КДБ та 

господарська номенклатура. Під свій контроль ними були взяті партії і 

громадські організації. Антиподом для даної системи стала європейська 

демократія, заснована на принципі відокремлення влади від бізнесу. Україна 



 85 

таким чином вибрала протилежний Європі шлях розвитку політичного 

життя, водночас лише декларуючи прихильність європейським цінностям. 

Поява такого широкого представництва великого бізнесу у органах 

державної влади була свідченням  хаотичності  взаємин  влади з 

суспільством. 

    Діяльність законодавчого органу характеризувалася нестабільністю, 

супроводжувалася частими сплесками групових інтересів. Особливо помітні 

вони були напередодні та під час ухвалення Державного бюджету України. 

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  «активність» також 

стосувалася ухвалення законів, які б забезпечували для окремих регіонів 

пільгові податкові умови розвитку. Так трапилося, що «Спеціальні 

економічні зони», сформовані у тіньовий спосіб, закладали диспропорції у 

розвиток регіонів. 

    ФПГ у Верховній Раді, з одного боку, демонстрували жорстку 

конкурентність, а з іншого - виявляли здатність ситуативного об'єднання. 

Найчастіше воно досягалося під час здобуття можливостей впливати на 

ухвалення доленосних і економічно вигідних рішень. Нерідко ними 

формувався тандем з номенклатурою. В 2001-2002 рр. під час т.з. «касетного 

скандалу» та політичної кризи об'єднання  груп інтересів відбувалося 

внаслідок страху перед можливою відставкою Л. Кучми та можливістю 

перерозподілу власності. В українських реаліях інтереси цих груп 

врегульовувалися Президентом України. Політолог К. Бондаренко, 

розглядаючи причини політичної кризи в Україні в 2000-2001 рр., зазначає: 

«Дії Кучми, направлені на посилення номенклатури і послаблення олігархів, 

привели до того, що «недоолігархи» вирішили стати «неоолігархами» [36, с. 

389]. 

    Своєю політичною діяльністю ФПГ «вносили дисбаланс в інтереси 

окремих суспільних груп» [116, с. 53 - 54]. Вдаючись до блокування 
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ухвалених необхідних державних рішень, вони корелювали регіональну 

політику. Утвердження ФПГ у статусі основних акторів політики 

посилювало зневіру українського суспільства у можливості державної влади 

робити реальні зміни. Як зазначають автори видання «Громадське 

суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку», 

«воно добровільно втікало від держави, що зумовлювало подальше 

збагачення олігархічних груп» [78,с. 133]. 

    Своїм широким представництвом у політиці ФПГ деформували партійну 

систему. В Україні сформувалася непартійна політична система, коли 

формалізувалася партійна влада та колективна суспільна відповідальність. 

Конституція України (1996 р.), закріпивши «незалежність» державної влади 

від партійної системи та інших форм легітимного представництва 

колективних інтересів,  відкрила таким чином шлюзи для неформальних 

форм захисту групових бізнес-інтересів. Партії ФПГ були перетворені  на 

інструмент лобіювання  інтересів. Партії, що обслуговували інтереси ФПГ, 

були як правило однакової політичної орієнтації, для них властивими були 

корупційні відносини. Парламентські партії перебували одна до одної в 

жорсткій конфронтації. На думку Н. Рогозіна, це відбувалося тому, що 

«левова частка зусиль їх спрямовувалася на «тіньову кооперацію» у 

структури виконавчої влади» [400, с. 150 - 151]. У своїй більшості українські 

партії «стали не окремими інститутами політики, а засобами реалізації 

інтересів політичних гравців, у тому числі і груп тиску» [179, с. 368 - 369 ]. 

Зрощення ФПГ з партійним апаратом перетворювало їх в опосередкованих 

політичних суб'єктів - у свого роду доповнення до партій. Їх вплив на 

політику був необмеженим. В політичне життя ними привносилися 

корупційні методи діяльності, шантаж, тиск тощо. Державними органами і 

законами політична діяльність ФПГ не врегульовувалася в окремих і 

конкретних випадках. Як слушно зазначає       В. Кафарський, «групи тиску 

досягли значного рівня впливу з 1999 року, коли розпочалося створення 

системи нових відносин між політичними акторами, які характеризувалися як 
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номенклатурний патронат» [179, с. 403 - 404].  Дослідник О. Науменко 

вважає, що політичний вплив ФПГ «витіснив сутнісне поняття «партії» в її 

класичному варіанті, натомість підмінив ідеологію конкретними інтересами 

та корпоративізмом. Тому в політичному житті України не було ідеологічних 

партій» [296, с. 55 - 56]. 

   ФПГ в 2000-2018 рр. практично повністю інституалізували свій політичний 

вплив. Пропоновані ними політичні реформи свідчили про їх прагнення 

цілком адаптувати державну владу до власних потреб. Моделі державного 

ладу, які періодично змінювалися, були результатом компромісу цих груп. 

Вони підмінили собою інститути народовладдя, заблокувавши їх розвиток. 

     Отже, в Україні одним з визначальних чинників поширення корупції у 

Верховній Раді України була політична діяльність фінансово-промислових 

груп. Вони, акумулювавши значні прибутки, використовували їх для 

корумпування народних депутатів, фінансування політичних сил. Їх масове 

представництво у законодавчому органі вносило нестабільність у його 

діяльність, провокувало часті політичні кризи, скандали тощо. 

 

 

2.4. Спроби потрапляння до Верховної Ради представництва тіньової 

економіки 

 

   Законодавча діяльність в якості задоволення приватно-бізнесових інтересів 

потрібна була і представникам організованих злочинних груп. Прошарок 

тіньової еліти посів власне місце в економіці України. Дослідник М. 

Дмитренко цю групу ідентифікує з тим, що вона «сформувалася з кар'єристів 

і авантюристів, що випливли на поверхню суспільного життя за допомогою 

соціальної, політичної та національної демагогії» [95, с. 130]. Корупція для 

неї виступала головним способом потрапляння у владу і використовувалась 

нею з метою отримання індивідуальних привілеїв і конкурентних переваг. 



 88 

    Організовані злочинні групи фінансували просування своїх 

представників до Верховної Ради України. Через них  вони отримували 

можливості впливу на ухвалення парламентом потрібних рішень. Ними 

постійно удосконалювалися політичні способи вирішення власних 

економічних проблем. Лише протягом 1990-х років вони еволюціонували від 

одноразового способу вирішення проблеми за хабар до довготривалого 

співробітництва з депутатами чи іншими політиками на «договірних 

умовах». 

   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. І. Рущенко зазначає, що в «Україні формувався новий тип 

кримінальника, який поєднував риси капіталіста і злочинця. З одного боку, 

він мав образ рішучої особи без комплексів, здатної не зупинятися перед 

насильством, якщо воно було виправдане інтересами власного бізнесу, а з 

іншого – реалізувати програму нагромадження легалізованого капіталу, отже, 

не тільки дбати про «хапок», а й навчитися «відмивати» гроші, і крок за 

кроком підійматися з кримінального андеграунду на нові соціальні щаблі, 

накопичувати політичні зв'язки, а ще краще - здобути статус політика, 

захищеного державним імунітетом, стати, зрештою, публічною особою, 

громадським діячем»  [411, с. 44 - 45]. 

    Наявність великих обсягів тіньового бізнесу в Україні відповідно і 

зумовлювали значні потреби його у лобіюванні інтересів в органах влади. 

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 ними додаткових преференцій. Діяльність організованих 

злочинних груп ставала вирішальним фактором поширення корупції у 

Верховній Раді України.   Лідери угруповань, маючи фінансові ресурси, 
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«спонукали» депутатів  до таких дій. Деякі депутати нерідко 

перетворювалися на бізнес-партнерів організованих злочинних груп. 

Специфікою їх взаємовідносин виступала торгівля повноваженнями і 

можливостями. 

   Обрання депутатів-ставлеників організованих злочинних груп ставало 

можливим не лише через корупцію, а і внаслідок недостатньо ефективної 

діяльності органів спецслужб. У 1997 р. управління «К» Служби безпеки 

України поширення даних тенденцій бачило «в слабкому захисті вищих 

органів влади; лояльній перевірці претендентів на відповідальні керівні 

посади та відпрацювання ухвалення рішення про призначення»                               

[378, арк. 75]. 

     Організовані злочинні групи стали безпосередніми учасниками масового 

корупційного розкрадання державної власності у процесі роздержавлення і 

приватизації. У змові з державним чиновництвом ними була проведена, за 

російським аналітиком С. Кара-Мурзою, «сама величезна в історії людства 

акція по експропріації – насильницького вилучення власності.»                             

[390, с. 181 - 183]. 

    Вітчизняний дослідник П. Пушкаренко з цього приводу зазначив: «… Чи ж 

жарт - умовити народ віддати його власність задарма, з якої він регулярно 

отримував великі дивіденди… Тільки вдумаємося, як можна було 

умудритися «продати» майже половину промислового потенціалу 

п'ятдесятимільйонної європейської країни, що створювався протягом життя 

кількох поколінь, через посередників за приватизаційні сертифікати ціною 2 - 

10 дол. «своїм людям» з купки колишньої номенклатури та криміналітету - у 

цілому за вартість одного літака» [178, с. 111 - 112]. 

    Свою діяльність організовані злочинні групи спрямовували також на 

провокування зловживань службовим становищем чиновників. Їх 

представники часто вдавалися до підкупу та компрометації службового 

становища; заходів фізичного і психологічного впливу до посадовців тощо 

[100, арк. 67]. 
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    Нагромадження «тіньових» капіталів організовані злочинні групи 

здійснювали за допомогою корупції і державних чиновників, беручи участь у 

приватизації (перерозподілі власності), уникаючи сплати податків, 

здійснюючи фінансове шахрайство, створюючи фіктивні підприємства тощо. 

    Масштабна діяльність організованих злочинних груп у цьому напрямку 

була можливою внаслідок деградації чиновницького апарату. Про цю 

тенденцію пише у спогадах екс-президент Л. Кучма: «Я скажу, що перших 

п'ять років мого президентства державний апарат був в цілому чистішим, 

здоровішим, ніж пізніше. А потім… З'явилися крупні спеціалісти, знаючі, як 

багато і швидко вкрасти у держави, благо дірок в законодавстві достатньо … 

І ти хоч іди в парламент, хоч головою об стійку бийся – нічого не 

зробиш…»[242, с. 26]. 

    Посадовці державних органів влади, регіональних органів приватизації за 

хабарі, одержані від організованих злочинних груп, готували і реєстрували 

фіктивні акти оцінки вартості підприємств. Наприклад, у 1996 р. начальник 

одного з відділень Фонду держмайна України у Закарпатській області, 

отримавши хабар у сумі 250$, занизив на порядок вартість двох магазинів 

«Плодоовочторгу» [248]. 

     Діяльність в Україні у таких масштабах організованих злочинних груп 

ставала можливою внаслідок сформованих економічних відносин, які були 

деформованими, непрозорими, врегульовувалися приватними 

домовленостями бізнесменів і чиновників, а не законами. Вона мала вигляд 

арени боротьби різних груп, кланів за привілеї і перерозподіл ресурсів. 

Внаслідок збереження перешкод у розвитку підприємництва об'єктивною 

ставала проблема організованої злочинності та проникнення її у 

господарську діяльність окремих підприємств, створення комерційних 

структур тощо. В 1990-і роки дані процеси набували відкрито кримінального 

характеру, часто із застосуванням зброї, що наклало відбиток на характер                                     

епохи – «лихих 1990-х». В нових суспільно-політичних реаліях, що склалися 

після проголошення державної незалежності, потужного імпульсу розвитку 
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тіньової економіки було надано в 1993 р. декретами уряду: «Про 

довірчі товариства» та « Про квотування та ліцензування експорту товарів». 

Перший документ легалізував довірчі товариства і узаконив масштабне 

збідніння населення [87], а другий установив контроль уряду за збутом 

продукції металургії та хімії, а також закріпив за ним роль посередника між 

зарубіжними покупцями і вітчизняними виробниками [88]. 

    За підрахунками дослідників М. Михальченка, О. Михальченка,                         

Є. Невмержицького, така діяльність уряду призвела до того, що держава 

втратила 28 трлн. 200 млрд. купоно-карбованців, збанкрутіла більшість 

промислових підприємств, а хабарі за оформлення кабальних для держави 

контрактів  стали нормою і підґрунтям корупції [282, с. 135 - 136]. 

    Втратою державною владою контролю за значною частиною економічного 

потенціалу скористалися представники організованої злочинності. Рекетири 

побачили реальні шляхи можливого збагачення. Ними була сформована 

система взаємовідносини з бізнесменами, що працювали за тіньовими 

схемами. Взявши на себе роль «даху» тіньового бізнесу, вони отримували 

частку його прибутку. Невдовзі постала  потреба легалізації здобутих 

злочинним шляхом капіталів, змусила представників організованих 

злочинних груп шукати шляхи виходу на владу. Іншим напрямом їх 

діяльності залишалося створення в «тіні» виробничих структур. Протягом 

1990-х років виникла значна кількість підприємств із сумнівною репутацією. 

За даними М. Михальченка, О. Михальченка, Є. Невмержицького, наприкінці 

1990-х років майже 44 тисячі приватних підприємств (33,4%), 35,1 тис. 

колективних (31,6%), 2541 підприємств з іноземними інвестиціями (30,5%) 

зазначеною в статуті підприємницькою діяльністю як такою не займалися і 

платежів до бюджету не вносили. Вони вважають, що «всі вони були 

створені зовсім з іншої мети, як правило, для шахрайства, розкрадань, 

перекачування коштів за кордон» [282, с. 178]. 

    За даними опитування, проведеного Міжнародною фінансовою 

корпорацією, у 1996 р. в Україні 80 % власників недержавних фірм 
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приховували прибутки від оподаткування [302, с. 41]. Сплату 

непомірних за розміром податків підприємці намагалися обходити. За 

даними Державної податкової адміністрації України, в 2017 р. «податкове 

законодавство порушувало близько 60% роботодавців» [374, с. 127 - 128]. 

Ухилення від оподаткування наносило значних економічних збитків. За 

даними Головного управління державної служби при Кабінеті міністрів 

України, в 1997 р. внаслідок цього до Держбюджету не надійшло 7 млрд. грн. 

доходів. Вони перейшли до тіньової економіки [250, арк. 261]. 

    Надання державними чиновниками за хабарі комерційним структурам, що 

належали організованим злочинним групам, пільг і переваг створювали 

передумови для розвитку альтернативних легальному підприємству форм. 

Організовані злочинні групи практично перебрали під свій контроль 

підпільний сектор тіньової економіки. За даними дослідників                       

Є.Невмержицького і Ф. Шульженка, на 1997 р. в Україні діяло 2,5 тис. таких 

груп, причому майже всі вони мали «дах» в особі народного депутата чи 

державного чиновника [302, с. 45]. За даними Генеральної прокуратори 

України, в 1996 р. лише на території АР Крим діяло 89 організованих 

злочинних груп та 53 бригади. До них входило 2,5 тис. членів [381]. 

    Як зазначає А. Гальчинський,  «зі здобуттям незалежності Україна 

отримала у спадок уже сформований тіньовий сектор із досить вираженим 

кримінальним ядром» [59,с. 188]. Організованими злочинними групами, 

спільно з держчиновниками, було створено «тіньовий» конгломерат, якісною 

особливістю якого була «невідома до цього часу у світовій практиці, 

неймовірна стійкість цього феномена до будь-яких проявів впливу 

зовнішнього середовища, тобто його надзвичайна спроможність практично 

миттєво адаптуватися до будь-яких різких змін, економічних та політичних 

умов існування» [23, с. 47 - 54]. За визначенням С. Падалки, «прагнення 

привласнення багатства виступало моральною основою тіньової економіки» 

[318, с.202 ]. 
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   Поглиблення тінізації економіки в Україні відбувалося внаслідок низки 

обставин, пов'язаних із зміною політики держави, структурними 

трансформаціями, характером соціальної обстановки. 1991-1994 рр. стали 

першим етапом нагромадження кримінального капіталу. Посередницька і 

біржова торгівля приносили надприбутки представникам організованих 

злочинних груп. Внаслідок поєднання економічної і загальнокримінальної 

злочинності і відбулося формування цих груп. Увійшовши у змову з 

державними чиновниками, представники цих груп організовували 

кредитування комерційних підприємств з Держбюджету, діяльність 

фіктивних підприємств, переведення держмайна у власність акціонерних 

товариств тощо. Під їх контролем проводилась приватизація за заниженою 

вартістю пакетів акцій та спонтанними процедурами, відкривалися тіньові 

банківські установи. 1995 – 2018 рр. стали періодом підпорядкування 

тіньової економіки олігархам та ФПГ. Внаслідок угоди між владою і 

власниками великих капіталів значні обсяги держвласності 

перерозподілялися і передавалися до корпоративного управління. 

    Дослідники М. Бланк і Т. Батракова до причин переходу економіки в тінь 

відносили такі: недосконалість законодавства, передусім податкового; 

корупцію в системі державного управління; суто людські [33, с. 25 - 28]. Тим 

підприємцям, що працювали у тіньовій економіці, зв'язки з владою були 

винятково необхідні. Екс-президент Л. Кучма у спогадах на риторичне 

запитання «Для чого підприємці посунули в парламент ?» відповів: « В 

першу чергу і головним чином вони стали все це робити для того, щоб 

захиститися від влади … вона руками чиновників, від санітарного лікаря і 

пожежника до голови адміністрації району і області, в любий момент могла 

стерти його бізнес і навіть його самого … Плюс звичайні кримінальні 

рекетири і їм подібні» [242, с. 94]. 

    Вітчизняна система реєстрації приватного підприємства залишалася 

непрозорою, корупційною і зарегульованою. Бізнесмен, незалежно від того, 
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як він буде працювати - легально чи в тіні, мав отримати на відкриття 

справи більше двох десятків дозволів різних інстанцій. 

   За тіньової економіки діяли специфічні з тимчасовим ефектом економічні 

відносини. Підприємці не сплачували податки і вступали в корупційні 

відносини, штучно підживлюючи розвиток економіки, наносячи шкоду 

державності. 

   Тотальні масштаби корупції в Україні призвели до того, що бізнесу 

легально працювати ставало невигідно. Високі корупційні втрати заставляли 

бізнесменів займатися тіньовою діяльністю. Автори видання «Тіньова 

економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання» зазначають: 

«Дбаючи про своє майбутнє, вони створюють свої «правила гри» у формі 

«народного права», яким керуються в реальному житті» [460,с. 152]. Така 

економіка руйнувала легальну економіку, перекладаючи на її плечі загальне 

податкове навантаження. В результаті Держбюджет України недостатньо 

наповнювався для задоволення соціальних потреб. Тому заробітні плати 

працівників соціальної сфери були низькими, далеко не задовольняли 

потреби. 

    Тіньова економіка в Україні становила господарську систему, яка в основі 

своїй мала криміналізовані соціально-економічні відносини, які слабко 

контролювалися державою. Нею здійснювався суттєвий вплив на політичне 

життя, оскільки зберігалася потреба у зростанні чисельності депутатів і 

чиновників. Отримуючи від організованих злочинних груп надприбутки, 

представники органів влади впливали на зміну політики в їх інтересах. 

    Обсяги тіньового виробництва у сукупному власному продукті зростали. 

Якщо в 1993 р. вони склали 39 %, то в 1995 р. вже 51%. За оцінками деяких 

експертів, на кінець 1990 - х років вони досягли 70% [246, с. 89 - 94]. За 

розрахунками іноземних аналітиків показник тіньової діяльності у 50 % 

вважається критичним, оскільки вплив тіньових факторів починає 

переважати.  
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     Суттєво зазнавали поглиблення тіньові процеси в економіці й 

внаслідок сформованої державними органами системи оподаткування 

підприємницької діяльності. Вона мала фіскальний характер і була 

направлена передусім на максимальне залучення коштів до державного і 

місцевого бюджетів. Це вело до приховування бізнесом реальних обсягів 

діяльності. Резонно з цього приводу зазначає Р. Чайковський: «Надмірна 

важкість податкового навантаження - природний результат діяльності 

держави, неспроможної забезпечити реальне збирання податків, що прагне 

компенсувати скорочення податкової бази збільшенням ставок 

оподаткування» [496, с. 100]. 

    Тіньовою економікою акумулювалися чималі обсяги вільних коштів. За 

даними Міністерства соціальної політики України, близько 200 – 300 млрд. 

заробітної плати виплачувалося в конвертах [513, с. 98]. 

    У всіх галузях економіки вагомим був обсяг тіні. За різними оцінками, 

частка тіньового ринку зерна в Україні становила 40 % від загального обсягу 

зернового ринку. Профільні експерти стверджують, що близько 70 % дрібних 

фермерів працювали в «тіні», ухиляючись від сплати податків і виплачуючи 

зарплати в «конвертах». Через це вони не мали доступу до субсидій і 

державної підтримки. Складно було прорахувати вартість виробленої ними 

продукції за рік, адже не відомо, скільки вироблялося, скільки збиралося і 

скільки знаходилося на зберіганні [513, с.100]. 

    Позитивним моментом в тіньовій економіці було те, що вона виконувала 

низку важливих поточних соціальних функцій, які залишалися поза впливом 

легальних економічних відносин і держави. Тіньова зайнятість залишалася 

джерелом доходів значної частини громадян. Відповідно, вона стимулювала 

суспільний попит. 

     Під контролем організованих злочинних груп перебували такі форми 

тіньової зайнятості, як вулична торгівля, послуги в будівництві, 

посередницька діяльність. Такі види діяльності не передбачали укладання 

договорів чи контрактів на виконання певних робіт, декларування доходів у 
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податкових органах. Підприємці, які вели підпільну економічну 

діяльність, як правило мали подвійну бухгалтерію і намагалися 

перераховувати до державного фонду заробітної плати вдвічі менші суми  від 

тих, що ними виплачувалися робітникам реально. 

    В Україні відбувалося зрощення нелегальної і легальної діяльності. 

Близько 2/3 працюючих громадян були зайняті трьома і більше видами 

діяльності [370].   

    До позитивів тіньової економіки можна віднести і те, що в її надрах   

відбувалося формування прошарку підприємців. Участь організованих 

злочинних груп у жорстко конкурентному перерозподілі матеріальних 

ресурсів була виправданою і зумовлювалася сформованим протягом років 

обмеженого доступу до них окремого кола осіб, до якого ввійшли олігархи і 

політики. Правила, створені ними, передбачали панування певних 

домовленостей та закритості доступу інших членів до суспільних благ. Ті, 

хто потрапив у це коло, «… були зацікавлені в особистому збагаченні, а не в 

неупередженому розподілі ресурсів для суспільства» [84]. За оцінкою А. 

Кінаха, «масштабність тіньових процесів в Україні становить реальну 

деструктивну силу, яка справляє досить значний, негативний за своїми 

наслідками, вплив на різні сфери суспільного життя» [183, с. 111]. 

    У 2002 р. обсяги тіньової економіки склали близько 350 млрд. грн. В тіні 

працювало 16,7 % зайнятих українців [35, с. 4]. Відмивання капіталів 

кримінального походження знаходилося в центрі інтересів організованих 

злочинних груп. Активність їх віддзеркалювалася у зростанні фактів 

розкрадань майна, незаконного обігу цінних паперів, порушень при оренді 

майна і землі тощо. 

   Посиленню економічної ролі організованих злочинних груп сприяли і 

окремі чинники політики держави: непрозора приватизація, деформовані 

земельні відносини, податковий гніт підприємництва, неефективна система 

ціноутворення. У 2000-і роки державними чиновниками підтримувалася 

«тіньова» приватизація, яка проходила за корупційною схемою штучного 
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банкрутства підприємства і продаж його за безцінь. У 2001 р. внаслідок 

дії такої схеми припинив діяльність банк «Україна» та сотні 

високорентабельних підприємств. 

   Організовані злочинні групи також здійснювали вплив на формування і 

виконання державних програм приватизації. Для того, аби приватизувати 

підприємство за низькою ціною, ними використовувалися підставні особи, 

втягування у комерційну діяльність на правах співзасновників чи акціонерів 

керівників областей, міст, промислових підприємств. За хабарі вони 

здобували інформацію про підприємства, що мали виставлятися на 

приватизацію, про фінансові можливості покупців, які братимуть участь в 

аукціонах тощо [81, арк. 61]. 

    Діяльність організованих злочинних груп носила ознаки не лише 

підпільної, а і здебільшого злочинної діяльності. В Україні масштаби скоєння 

економічних злочинів зростали. За даними Є. Невмержицького і                             

Ф. Шульженка, протягом 1994 – 1998 рр. вони зросли з 47 до 62 тисяч                

[302, с.33]. Проте дана статистика не зовсім відбивала реальну картину 

злочинності, вона мала більший вимір. 

    Організовані злочинні групи часто були учасниками протизаконного 

перерозподілу власності. Вони використовувалися спеціалізованими 

рейдерськими групами для здійснення агресивних дій під час захоплень 

підприємств. В Україні на 2000 – і роки склалося 40 – 50 спеціалізованих 

рейдерських груп, які щорічно проводили близько 3 тис. захоплень                       

[37, с. 98]. 

    Посередницька роль організованих злочинних груп блокувала розвиток 

ринкових відносин, конкурентного середовища, деформувала систему 

ціноутворення. В товари і послуги ними закладалися завищені ціни. 

    Посередництво також перешкоджало розвитку малого і середнього бізнесу. 

Україна відставала у цьому від країн Європи і світу. В 2003 р. діяло 253,8 тис. 

малих підприємств, або 53 на 10 тис. населення, тоді як у зарубіжжі цей 

показник досягав 500 – 700 [282, с. 167]. 
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     Доходи від економічної діяльності організовані злочинні групи 

спрямовували на «ті галузі економіки, де контроль із боку держави був 

послаблений, і за рахунок прогалин в законодавстві за короткий проміжок 

часу можна було отримати високі доходи з незначними витратами»                     

[391,с. 34 - 39]. 

     Підприємства, що належали організованим злочинним групам, мали 

нетиповий і специфічний характер. На думку авторів видання «Тіньова 

економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання», дані підприємства «є 

лише агентами (своєрідними тунелями) здійснення тіньового перетоку 

доходів за допомогою механізмів цінових трансферів від великих 

підприємств на користь окремих осіб для подальшого їх використання з 

метою особистого збагачення та в політичних цілях» [460, с. 34]. 

      У реаліях України було так, коли одні підприємства втрачали, а інші 

здобували першість в масштабах праці за тіньовими схемами. В 1990-і роки 

до лідерів тінізації належали підприємства побутового обслуговування і 

послуг. У 2000-і роки промислові підприємства приховали прибутки у 

відповідь на зміни світової фінансової кон’юнктури. За даними Агентства 

стратегічних досліджень, в лідери тінізованих потрапили підприємства з 

виробництва коксу і переробки нафтопродуктів (45%) [461]. 

    Підприємства тіньового бізнесу в Україні часто вдавалися до шпигунства, 

комерційного підкупу з тим, аби зайняти місце на ринку тієї чи іншої 

продукції. Банки та інші фінансові установи ними використовувалися для 

«відмивання» незаконно отриманих доходів. 

    Ними нерідко наносилася велика шкода природі. Злочинна, без заходів 

відновлення вирубка лісів, незаконний видобуток бурштину, що велися 

протягом десятиліть, нанесли непоправної шкоди довкіллю. 

   Значні обсяги участі організованих злочинних груп зберігалися у сфері 

зовнішньої торгівлі. Контрабандна  діяльність  приносила їм значні 

прибутки. Виведені ними в тінь десятки мільярдів гривень митних зборів не 



 99 

потрапляли до Держбюджету. В 2004 р. з 45 млрд. зібраних митниками 

платежів до бюджету надійшло лише 18 млрд. [496, с. 102]. 

    Організованими злочинними групами здійснювалися протиправні 

експортно-імпортні операції. Ними укладалися невигідні контракти та угоди, 

які завдавали державі значних економічних збитків. Найпоширенішими 

порушеннями ставало отримання ліцензій на експорт за підробними 

документами. В 1994 р. 40 тис. підконтрольних їм посередницьких фірм 

займалися розпродажем державної власності [379, арк. 32]. Особливістю 

діяльності їх було те, що вони не повертали валютну виручку в Україну. 

Типовими порушеннями були: укладання фіктивних угод з іноземними 

фірмами, здійснення зовнішньоекономічних операцій за «боковими 

контрактами», несплата податків, порушення митних правил, підробка 

банківських документів, контрабандний експорт сировини і товарів, вивіз 

продукції за демпінговими цінами. За даними Служби безпеки України, 

«близько 60 – 70 % валюти, отриманої спільними підприємствами, 

приховувалися на рахунках іноземних банків» [379, арк. 31]. 

   Підприємства, які займалися торгівельно-посередницькою діяльністю, були 

зареєстровані як товариства з обмеженою відповідальністю та 

підприємствами з іноземними інвестиціями. Більшість їх намагалися 

декларувати свою діяльність як збиткову, тому домагалися сплати 

мінімальних податків. Так в 1999 р. ДП «Актив» ТОВ «АРП» ЛТД  завезло в  

Україну на 1,2 млрд. грн. різних товарів, сплативши акцизний збір в сумі 

317,4 тис. грн. [252, арк. 56]. 

   Обсяги контрабанди зростали щорічно. Лише протягом 1995 р. 

співробітниками Західної регіональної митниці було виявлено 8644 

порушень, конфісковано на 12 млн. 236 тис. грн.. товарів, цінностей і 

предметів [380,арк. 53]. 

   Пільги і переваги, надані корупційними чиновниками підприємцям, 

стимулювали перехід їх в тінь. У 1997 р. за даними Рахункової палати в 

Україні суми наданих ними податкових пільг по величині були незрівнянні з 
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усіма доходами бюджету (на 17 % більше надходжень). З цих причин 

Держбюджет не одержав 197 млрд. грн. Внаслідок надання пільг на 

продукцію імпорту, більше половини з неї, що ввозилася в Україну, взагалі 

не обкладалася митним збором [302]. 

    У роздрібній торгівлі і будівництві масштаби «тіньової» діяльності 

перевищували 50 %. [459]. Під контролем організованих злочинних груп 

перебували конвертаційні центри, через які відбувалося відмивання коштів. 

   Підприємства, що працювали «в тіні», приховували реальні доходи, 

чисельність найманих працівників, розміри виплаченої зарплати чи зарплати      

«у конвертах». Чисельність зайнятих у «тіньовій» сфері зростала. Протягом 

1992 – 1995 рр. вона збільшилася з 4,3 млн. до 10 млн. осіб [246, с. 92]. За 

дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, в 2017 р. з 

підприємств, що працювали в Україні,  40% - доходів не реєстрували, 35 % - 

працівників офіційно не працевлаштували, 46 % - зарплату виплачували в 

конвертах [459].    

   Власники підприємств, які працювали «в тіні», у більшості випадків 

порушували трудове законодавство і намагалися максимально використати 

потенціал найманих працівників. Тобто звичайним явищем ставала жорстка 

експлуатації праці приватним капіталом. За підрахунками О. Черниша, в 

Україні «на 1 долар погодинної зарплати середньостатистичний український 

працівник виробив у 3 рази більший ВВП, ніж аналогічний американський» 

[500, с. 17]. 

   Підприємствами, що працювали «в тіні», використовувалася кваліфікована 

робоча сила, яка переманювалася з легальних підприємств. Приваблюючи 

високою зарплатою, адміністрація цих підприємств часто порушувала права 

найманих працівників, а також часто не виконувала умов трудових 

контрактів. 

    Отже, значні обсяги тіньового бізнесу в Україні об'єктивно ставали 

породженням його законодавчих інтересів. Представництво організованих 

злочинних груп засобами корупції послуговувалися з тим, аби забезпечити 
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участь народних депутатів у легалізації актів, здобутих в 

нелегітимний спосіб. 

 

 

                                             Висновки до розділу 2  

 

    Проникнення корупції до Верховної Ради України відбувалося кількома 

шляхами. Перший шлях відкривали наявні в Україні метаморфози ролі 

політичних партій, нерозвинутість процесу політичного структурування 

українського суспільства. Більшість партій створювалися ФПГ з метою 

обслуговування бізнес-інтересів. Участь таких партій у політичному житті 

була обмеженою. Вибори до Верховної Ради традиційно активізували процес 

«партизації» великого капіталу. Корупція відігравала визначальну роль при 

створенні ФПГ з «власних партій». Явищем партійної системи України стало 

створення партій для продажу, наявність тіньового партійного ринку, значна 

чисельність партійних структур. Внутрішньопартійне життя цих партій 

пронизувалося корупцією, мало персоніфікований характер. Активну участь 

у фінансуванні партій брало представництво бізнес-груп, що докорінно 

змінювало діяльність партій і змушувало партійних діячів перейматися 

проблемами представлення інтересів своїх «інвесторів». У них не вистачало 

часу і не було бажання комунікувати з соціальним середовищем. 

    Деструктивну роль виконувала корупція під час виборів народних 

депутатів України. Вона виступала у ролі особливої форми «боротьби за 

владу». Виборчі блоки партій формувалися за допомогою спеціально 

розроблених аналітиками технологій. Вони мали штучний характер і мали на 

меті приведення до влади тієї чи іншої групи політиків. Корупція при 

формуванні виборчих блоків використовувалася на багатьох рівнях, зокрема 

при розподілі партійних квот, складанні виборчих списків, формуванні 

виборчих фондів; формою корупції під час виборів виступав також 

адміністративний ресурс, який використовувався з метою впливу на 
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організацію виборчого процесу та на результати голосування. Корупція 

мала прояви в роботі виборчих комісій. 

   Потрапляння корупції до Верховної Ради України було зумовлене також і 

чинником законодавчої легітимності діяльності ФПГ та груп інтересів 

тіньової економіки. Доступ їх до влади став вирішальною передумовою 

розвитку бізнесу. В Україні набуло поширення зрощення влади і бізнесу, 

внаслідок чого почала формуватися олігархічна система. Вітчизняна форма 

участі бізнес-груп у політиці докорінно відрізнялася від практики впливу на 

політику підприємців країн зарубіжжя. Діяльність їх у Верховній Раді мала 

прагматичний і корисливий характер. Широкий вплив ФПГ на вищий 

законодавчий орган змінював природу його діяльності.   
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         РОЗДІЛ 3 

МІСЦЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ У ВИКОНАННІ 

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

     3.1. Формування та діяльність фракцій і груп, керівних органів. 

 

    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. Вони реально виконували роль парламентських груп 

тиску на Президента України, Кабінет міністрів України, міністерства і 

відомства, окремих чиновників тощо. Олігархи у свою чергу, створюючи у 

Верховній Раді підконтрольну фракцію чи групу, забезпечували собі 

інституалізацію у політичному житті. 

Були випадки формування фракцій у Верховній Раді України 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. Традиційний поділ депутатського корпусу за фракціями  

відображав передусім корпоративні інтереси фінансово-промислових груп. 

Внаслідок свої вигоди від даного фракційного поділу мали як керівництво 

Верховної Ради України, так і самі депутати. Фракційна приналежність 

відкривала депутатам можливості участі у роботі керівних органів, 

Погоджувальної ради, гарантувала участь в обговоренні законопроектів у 

сесійній залі, а також сприяла просуванню інтересів груп, кланів, окремих 

олігархів тощо. Тому практично у всіх скликаннях Верховної Ради України 

процес об'єднання у фракції супроводжувався жорстким протистоянням та 

зіткненням груп інтересів. 
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    Сформовані в інтересах ФПГ фракції мали специфічну 

організаційну будову, в їх основу закладалися принципи вождізму. 

Практично усіма фракціями керували свої «вожді», на яких покладалася роль 

посередників між олігархами і  фракціями. За спостереженнями Д. Чобота, в 

2005 – 2006 рр. у фракції БЮТ дану посередницьку функцію виконував М. 

Бродський [502, с. 176].    

     Після виборів 1998 р. за змішаною системою відбувалися і зміни правил 

структурування Верховної Ради України. ФПГ, які привели до парламенту 

значну кількість своїх представників, виявляли неприховане прагнення 

захопити якомога більше повноважень у порівнянні з іншими політичними 

силами. Депутатські групи і фракції, за висновком О. Коляструка, 

«перетворювалися на внутрішньопарламентський інститут, який фактично і 

відображав політичну структуру Верховної Ради» [197,с. 39]. 

    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. У Верховній Раді третього 

скликання було сформовано кілька великих фракцій, до яких ввійшли 

депутати, які розглядали політичну близькість до Президента України як 

гарантію реалізації власних бізнес-проектів. 

    13 травня 1998 р. Верховна Рада постановою внесла поправки до 

Регламенту, за якими могли об'єднуватися депутати лише на основі 

належності до партій, які на виборах набрали чотири і більше відсотків 

голосів виборців.  Порушуючи вимоги постанови, фракції продовжували 

формуватися з числа депутатів, які належали до партій, що програли вибори 

в багатомандатному окрузі. Визнання Конституційним судом України 3 

грудня 1998 р. постанови неконституційною поклало початок новим 

правилам структурування парламенту. Бізнес-інтереси ФГП набули 

вирішального значення при об'єднанні у фракції. Поширення почала 

набувати технологія провокування розпаду фракцій та об'єднання груп 

депутатів навколо окремого олігарха чи  потужної бізнес-структури.                  
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Так на початку 1999 р. група, що входила до фракції НДП, примкнула 

до       І. Бакая – керівника НАК «Нафтогаз України» і сформували фракцію 

«Відродження регіонів». Пізніше від фракції НДП відкололася ще одна група 

депутатів і сформувала фракцію «Трудова Україна», яку очолив М. Сирота. 

    Нерідко при фракційному структуруванні парламенту мали місце прояви 

регіонального егоїзму, переважання бізнес-інтересів окремих ФПГ тощо. 

Наслідком даного структурування ставали парламентські кризи.                         

Екс-президент Л. Кучма так пояснив причини розпаду в 2002 р. фракції «За 

єдину Україну»: «Донецькі вирішили, що якщо вони зробили саме великий 

внесок в перемогу «За єдину Україну» на виборах, то повинні бути 

самостійною парламентською силою. З цією метою вони і пішли на розвал 

потужної і перспективної фракції» [242, с. 315]. 

     Сформована Верховна Рада України четвертого скликання внесла 

кардинальні зміни у чинну практику фракційного структурування. До цього 

часу найчисельнішу фракцію у Верховній Раді мала Комуністична партія. В 

подальшому вона зазнала витіснення з політичного поля діяльності 

парламенту. Якщо у Верховній Раді третього скликання комуністи мали 

фракцію, яка налічувала 122 депутати, то після виборів 2006 і 2007 рр. їх 

фракція зменшилася до 21 і 27 депутатів [270, с. 38 - 55]. Найчисельнішими і 

найвпливовішими у Верховній Раді ставали фракції, підконтрольні ФПГ. 

Фракція НДП налічувала 84 депутати. До «Громади» ввійшло 39 депутатів, 

які декларували опозиційність до глави держави. Великими за чисельністю 

були і пропрезидентські фракції СДПУ (о) та ПЗУ. 

    У 2006 р. після перемоги на парламентських виборах Партії регіонів вона 

сформувала фракцію, креатурою якої, за даними С. Телешуна, стали «вищі 

чиновники періоду президентства Л. Кучми та ФПГ ЗАТ «System Capital 

Management», власником якої  є  Р. Ахметов» [452, с. 105]. Міжфракційна 

міграція депутатів була також свідченням слабкої прив'язаності їх до партій. 

     Проблему дисципліни у фракціях не могли розв'язати усі скликання 

Верховних Рад досліджуваного періоду. Конституція України закріпила 
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інституцію партійного імперативного мандату як право 

відкликати в передбачених законом випадках депутатів з посад. Проте 

використання даного інструменту в умовах поширення корупції було 

малорезультативним. Політолог М. Примуш вважає, що «популярність його 

зумовлювалася слабкістю партій, порушенням партійної дисципліни, 

багатократних переходів депутатів з однієї фракції до іншої» [368, с. 130]. 

    Аби зберегти чисельність фракцій, їх лідери нерідко корупційним шляхом 

намагалися переманювати членів інших фракцій. Перехід депутатів з фракції 

у фракцію відбувався найчастіше з метою отримання можливості 

гарантованого доступу до виконавчої влади. Крім того, до таких дій 

депутатів підштовхувало і прагнення зберегти чи примножити власні бізнес-

ресурси. 

   Міжфракційні переходи депутатів були можливими, незважаючи на те, що 

вони обмежувалися законами. Конституція України (ст.81) передбачала дію 

імперативного мандату. В політичних реаліях, що складалися у Верховній 

Раді, досягти даної стабільності не вдавалося. Часта зміна чисельності  

складу фракцій зумовлювалася обставинами меркантильного характеру, 

зокрема пошуком депутатами кращих умов реалізації бізнес-інтересів тих 

груп, кланів, олігархів, до яких вони належали. Діяла така собі 

необов'язковість перебування депутата в тій чи іншій фракції. В 2006 р. з 

призначенням прем'єр-міністром України В. Януковича та появою нових 

бізнес-можливостей регіонального представництва донецьких ФПГ у 

парламенті почався масовий вихід депутатів з фракції Блоку Юлії 

Тимошенко. Перехід з фракції до фракції за підкуп ставав нормою роботи 

Верховної Ради України. Нерідко мав місце вихід депутатів з олігархічних 

фракцій. Даний вчинок депутата мав ознаки демаршу у знак незгоди з 

діяльністю фракції виключно в інтересах груп.  Політик Д. Чобіт зазначає, що 

в 2005 р. фракцію БЮТ залишили з морально-етичних мотивів С. Хмара,  П. 

Толочко, З. Ромовська, Д. Гнатюк [502, с. 248]. 
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    Найчастіше фракційні конфігурації змінювалися у 

Верховній Раді п'ятого та шостого, восьмого скликань. Однією з причин 

трансформацій було намагання політичних сил змінити «правила гри» під 

конкретні бізнес-інтереси окремих наближених ФПГ чи галузей виробництва. 

   Таким чином до 2010 р. перехід депутатів з фракції до фракції мав 

латентний характер, оскільки норми чинного законодавства передбачали, що 

вихід депутата з фракції тієї політичної сили, з якою він потрапив до 

парламенту, ніс у собі наступне припинення депутатських повноважень. 

Депутат лише де-факто міг бути представником політичної позиції 

опонентів. З відміною Конституційної реформи 2004 р. переходи депутатів 

було легалізовано, що спричинило сплеск даного процесу.  

      Протягом 2010-2013 рр. практично всі фракції переживали міжфракційну 

міграцію. Мали місце випадки, коли народні депутати по кілька разів 

змінювали фракційну приналежність. Так депутат С. Довгий, обраний до 

Верховної Ради за виборчим списком блоку «Наша Україна – Народна 

самооборона», протягом жовтня - листопада 2010 р. здійснив перехід до 

фракції «Блок В. Литвина», а невдовзі став членом фракції Партії регіонів. 

    Найвідомішими «перебіжчиками» з фракції у фракцію у Верховній Раді 

четвертого скликання були Б. Губський, Т. Чорновіл, С. Гавриш. За даними 

М. Мораря, «деякі з народних депутатів за чотири роки каденції встигли 

змінити до десятка «політичних квартир» [288, с. 316]. 

    Крім фракцій, великий бізнес здійснював свій вплив на діяльність 

Верховної Ради також через неформальні групи. Так, у Верховній Раді VIII 

скликання таких груп було кілька: до групи І. Коломойського входило сім 

позафракційних депутатів, два члени фракції партії «Блок Петра 

Порошенка», три депутати належали до групи «Відродження», два  - до 

фракції «Народний фронт», один депутат до «Об'єднання «Самопоміч»; 

групу Р. Ахметова склали фракція «Опозиційний блок», а також до 20 

підконтрольних депутатів; до групи С. Льовочкіна входили п'ять депутатів 

фракції «Опозиційний блок», два - групи «Воля народу», три з групи 
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«Політичної партії УДАР», один з фракції «Блок Петра Порошенка», 

один позафракційний; групу Ю. Бойка склали три депутати фракції 

«Опозиційний блок», один від групи «Воля народу»; група Яценюка 

налічувала 18 депутатів від фракції «Народного фронту»; А. Авакову 

підпорядковувалося неформально чотири депутати; О. Турчинову – 13, А. 

Парубію - сім депутатів; В. Пінчук мав по одному депутату у групі 

«Політична партія УДАР» та фракції «Блок Петра Порошенка», а також 

низку позафракційних, О. Тягнибок мав групу із шести позафракційних 

депутатів [26, с. 32 - 38].   

    Використання інструменту корупції відбувалося при формуванні 

парламентські коаліції. Об'єднання парламентських партій в коаліції  

зумовлювалося передусім послабленням ролі в їх діяльності ідеологічних і 

програмних чинників і одночасним зростанням економічних інтересів. 

Участь у коаліціях обумовлювалася спільною вигодою усім її учасникам, 

передусім внаслідок появи додаткових можливостей відкриття нових 

перспектив розвитку підконтрольних виробничих галузей чи окремих 

підприємницьких структур. 

   До коаліцій депутатських фракцій входили  ключові політичні сили 

парламенту. Найхарактернішим проявом корупції був підкуп окремих 

депутатів, поширення в інформаційному просторі компрометуючих 

матеріалів з метою психологічного тиску на політичних опонентів тощо. 

    Формування коаліцій і груп фракцій в парламенті України часто 

відбувалося у форматі непередбачуваних альянсів з тим, аби домогтися 

тимчасової мети - досягнення політичної чи економічної вигоди. 

Внутрішньоорганізаційно слабкі політичні партії, створені ФПГ під вибори,  

не могли забезпечити конструктивної роботи по реалізації Верховною Радою 

своїх повноважень, а свою діяльність  спрямовували в напрямку тіньової 

кооптації інтересів своїх партійців до органів влади. За оцінками                    

Т. Палазової, «кожний протікаючий коаліційний процес - це скоріше 
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політична бутафорія, торги на біржі, де кожна з політичних сил 

намагалася якомога дорожче продати свій пакет акцій» [344 с. 76]. 

   Найчастіше переформатування коаліцій фракцій відбувалося при реалізації 

Верховною Радою України своєї установчої функції – формування складу 

Кабінету міністрів України. 

    Коаліційні формати,  які виникали у Верховній Раді України, були 

ситуативними і нетривалими. Політолог К. Бондаренко з приводу частих 

коаліцій зазначав, що часта зміна їх «не сприяла забезпеченню 

безперебійного продукування депутатським корпусом логічно пов'язаних між 

собою законів» [36, с. 60]. 

    Корупційний підкуп опозиційних народних депутатів та їх масове 

входження до Антикризової коаліції стало причиною парламентської кризи 

та припинення достроково повноважень Верховною Радою України п'ятого 

скликання. 

    Політичні кризи в Україні в більшості своїй ставали наслідком боротьби 

ФПГ за преференції. Переформатування або розкол коаліцій фракцій і груп у 

Верховній Раді України найчастіше відбувався не внаслідок ідеологічних 

розбіжностей, як це відбувалося в зарубіжних парламентах, а через 

намагання окремих груп інтересів скористатися перегрупуванням 

парламентських сил для задоволення бізнес-інтересів. 

    Нерідко Президент України свідомо вносив деструктив у середовище 

опозиційних до себе парламентських сил з тим, аби залучити їх на свій бік. У 

1998 р. за допомогою певних політтехнологій був зрежисований розкол 

фракції «Громада» з тим, аби вчинити політичний тиск  на екс-прем'єр – 

міністра П. Лазаренка. Цю політичну багатоходівку Л. Кучми пояснює 

політолог К. Бондаренко: «…Опозиційність Юлії Володимирівни не могла 

залишатися поза увагою Президента … Кучма знав, чим можна привернути 

увагу Юлії Тимошенко, - обіцянками деяких преференцій. Тому Юлія 

Володимирівна вирішила піти на примирення з Кучмою…Практично 

завдячуючи чітко розіграному спектаклю у стінах парламенту  був 
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прийнятий той проект Держбюджету, який був вигідний 

Президенту і Пустовойтенку» [36, с. 258 - 259]. 

    Внаслідок у березні 1999 р. Ю. Тимошенко сформувала нову фракцію 

«Батьківщина», до якої ввійшло близько 20 старих «громадівців», серед яких 

О. Турчинов, О. Блохін, М. Габер, О. Пухкал, О. Білорус та інші, а також 

достатньо потужна бізнес-група В. Бабича [36, с. 261]. 

   Часто найбільші економічно-фінансові вигоди здобувалися тими фракціями 

і групами, які не входили до правлячої коаліції і не були опозиційними до 

чинного президента України, тобто позиціонували себе «третьою силою» в 

парламенті. Таке місце посіла у Верховній Раді фракція «Батьківщина» після 

формування в 1999 р. Політолог К. Бондаренко зазначає: «В парламенті Юлія 

Володимирівна уміло розіграла правило «золотої акції», отримавши 

найбільші вигоди при голосуванні резонансних законопроектів. Без 

«Батьківщини» і її голосів любе важливе питання могло бути приречене на 

провал в сесійній залі» [36, с. 261 - 262]. 

    Процес «вербування» за хабарі депутатів, які не належали до провладної 

коаліції, ставав звичним явищем для всіх скликань Верховної Ради України. 

     Нерідко мали місце випадки, коли у Верховній Раді України формувалася 

ситуативна коаліція. В 2000 р. двома ФПГ, представленими у парламенті 

(лідери О. Волков і В. Медведчук), за погодженням з Президентом України 

Л. Кучмою було сформовано ситуативну коаліцію з метою зміщення з посади 

Голови Верховної Ради О. Ткаченка та переформатування всього керівництва 

парламенту. При цьому використовувався підкуп, шантаж, тиск та інші 

неформальні дії, що дозволило О. Ткаченку висловитися: «Систему, яка 

застосовувалася в ході президентських виборів і яка базувалася на страху, 

залякуванні, шантажу, підкупу, вирішили перенести в сесійний зал»                    

[36,с. 369]. 

     Дане протистояння в парламенті було організовано штучно. Воно 

дискредитувало парламентаризм, поставило на межу кризи діяльність 

Верховної Ради. На думку  К. Бондаренка, «Л. Кучма руками олігархів 
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нейтралізував Верховну Раду, яка в період його першого 

президентського терміну підносила небачені політичні сюрпризи»                        

[36, с. 377]. Створення більшості  було ініційоване політсилами, що 

представляли інтереси великого бізнесу і які хотіли отримали важелі 

контролю за формуванням і діяльністю уряду. Більшість потрібна була і 

Президенту України, який, маючи низький рейтинг, шукав політичні сили, 

які б могли забезпечити перемогу на перевиборах. Представництву бізнес-

груп об'єднання у більшість потрібне було чисто з прагматичних мотивів, аби 

усунути ліве керівництво Верховної Ради, яке намагалося створювати їм 

перешкоди у досягненні потрібних рішень. Формування більшості 

відбувалося шляхом переформатування чинних фракцій і груп.  

      Ініціатива десяти наближених до олігархів фракцій і груп про ухвалення 

постанови Верховної Ради про проведення інавгурації переобраного 

Президента України Л. Кучми у Національному палаці України  засвідчила 

завершення перегрупування політсил у парламенті і перехід усієї повноти 

влади до представників ФПГ. До коаліції увійшло 237 народних депутатів. 

Коаліцію склали  фракції: «Батьківщина», «Реформи  - Конгрес», «Громада», 

ПЗУ, Трудова партія, СДПУ (о), НДП, Народного руху (Удовенка) та 

Народного руху (Костенка), «Відродження регіонів», «Незалежні». 

     У січні 2000 р., зібравшись в Українському домі, депутати більшості 

обрали нове керівництво: І. Плющ став Головою Верховної Ради, а його 

заступниками В. Медведчук і С. Гавриш. Переформатування влади пройшло і 

в інших органах Верховної Ради. Саме високорейтингові комітети перейшли 

до представників більшості. 

    Політичний скандал, який виник у зв'язку зі зникненням опозиційного 

журналіста Г. Гонгадзе, загострив труднощі у діяльності коаліції. У 

Верховній Раді почала формуватися антипрезидентська опозиція з фракцій 

«Лівий Центр», «Реформи - Конгрес», «Батьківщина», «Яблуко», 

«Солідарність», частин обох Рухів. Опозиція об'єднала сили, які не хотіли 

допустити, аби Президент України обмежив їхні можливості впливати на 
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діяльність Верховної Ради. Виникло кілька міжфракційних конфліктів, в 

основі яких були лобістські інтереси. Розпад коаліції став можливим лише 

внаслідок загострення конфлікту інтересів провідних бізнес-груп і став 

об'єктивним процесом. 

      Для Верховної Ради України третього-восьмого скликань властивою була 

періодична зміна форматів фракційних коаліцій. Дана тенденція  

пов'язувалася з внутрішньою організаційною слабкістю парламенту. Він 

легко піддавався маніпулюванню відповідних гравців ззовні: з боку 

Президента України чи окремих політиків. У 2001 р. відбулося об'єднання 

фракцій, які представляли непримиренні політичні табори: націонал-

демократів і лівих сил - з метою усунення з посади заступника Голови 

Верховної Ради В. Медведчука. 

     Участь Президента України у формуванні коаліції депутатських фракцій 

ставало феноменальним явищем вітчизняного політичного життя. Це було 

свідченням деструктивності в діяльності гілок державної влади. Результатом 

парламентських виборів 2002 р. став прихід до Верховної Ради України 

політичної сили, опозиційної главі держави, яка претендувала на роль 

ключової у формуванні коаліції - блоку В. Ющенка «Наша Україна». Аби 

сформувати пропрезидентську більшість, Президент України Л. Кучма 

ініціював розробку можливих варіантів групування фракцій у коаліцію. 

Лідерами політичних сил було запропоновано дві концепції: концепція         

С. Тігіпка передбачала можливе об'єднання блоків «Наша Україна» і «Єдиної 

України», а концепція В. Медведчука примирення «Єдиної України» і СДПУ 

(о). Створена за другим варіантом коаліція виявилася нежиттєздатною. 

Політолог К. Бондаренко з цього приводу зазначає: «Лідери СДПУ (о) 

добилися одного: замість реальної і відкритої політики в парламент був 

внесений той стиль, який базувався на інтригах і пресингах» [36, с. 473]. 

     У Верховній Раді  було спочатку зроблено заяву про формування коаліції з 

шести фракцій, відповідно до числа партій, які подолали чинний виборчий 

бар'єр. Проте невдовзі було дано старт загостренню внутрішньофракційному 
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протистоянню. Найбільша фракція «Єдина Україна» розкололася на сім 

фракцій і груп. Більшість сформували 231 народний депутат із п'яти фракцій, 

в тому числі і ті, що під час виборів декларували опозиційність до чинного 

глави держави. Три  чверті чисельності більшості склали депутати-

мажоритарники, які представляли інтереси ФПГ [283, с. 23]. Вони 

об'єдналися навколо глави держави з міркувань отримати гарантії власних 

економічних вигод і примноження бізнес-можливостей. Такий конгломерат 

інтересів спонукав періодичне протистояння, а також постійну зміну 

конфігурації фракцій і груп. 

     Політична реформа 2004 р. дещо впорядкувала процес формування 

коаліції депутатських груп і фракцій. Зокрема ст. 83 Конституції України 

містила норму, за якою парламентські партії зобов'язувалися протягом місяця 

від початку роботи нового скликання Верховної Ради сформувати коаліцію, 

до якої б входила більшість складу депутатського корпусу. Партії також мали 

досягати компромісу при узгодженні посад членів Кабінету міністрів. 

Відбувся черговий перелом у співвідношенні політичних сил, що відігравали 

визначальну роль при формуванні коаліції депутатських груп і фракцій. 

Завершився майже чотирічний етап проектування у Верховній Раді України 

олігархічними групами змін до Конституції України. Парламентсько-

президентська модель  форми державного управління покладала на 

парламентську коаліцію формування складу уряду і виконавчої вертикалі. 

Президент України за пропозицією Верховної Ради призначав прем'єр-

міністра та склад уряду. В такий спосіб в Україні відбулося інституційне 

оформлення ключової ролі в політичному процесі ФПГ. Парламентські 

партії, що формували коаліцію, здобували контроль над урядом. 

   Визначальним чинником діяльності Верховної Ради ставали регулярні 

міжфракційні конфлікти. Вони мали  багатовекторний характер. Конкуруючи 

у стінах парламенту, ФПГ між собою конфліктували на законодавчому полі, 

а також за монопольне право впливати на формування та діяльність уряду. 

Другий вектор конфлікту розвивався по лінії ФПГ – Президент України. 
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Фракції, що належали групам впливу, завжди виявляли здатність 

заблокувати будь-які ініціативи глави держави, які несли загрозу їх бізнес-

інтересам. Як слушно зазначив з цього приводу Г. Касьянов, «конфлікт між 

президентом та Верховною Радою назовні виглядав як суперечка щодо 

вибору найефективнішого способу керування країною. Насправді ж однією з 

найважливіших причин, яка не рекламувалася, був контроль над виконавчою 

владою у центрі та в регіонах – він де-факто забезпечував і контроль над 

економічними ресурсами» [177, с. 172]. 

     У процесі грошової приватизації відбувалося формування ФПГ, які 

прагнули самостійної ролі в політиці і владі. Боротьба угрупувань між собою 

ставала все більш запеклою. Чергові вибори до Верховної Ради кожна з 

протиборчих сторін бачила передусім реваншем перед політичним 

опонентом. Так , парламентські вибори 2006 р. закінчилися перегрупуванням 

домінантних груп інтересів у парламенті, коли помаранчева коаліція 

уступила позиції групам, які мали донецьке походження. Останні  шляхом 

підкупу та інших закулісних оборудок сформували так звану «Антикризову 

коаліцію» з потужною участю ФПГ Р. Ахметова, яка об'єднала представників 

великого капіталу та лівих політичних сил (Комуністичної і Соціалістичної 

партій). Коаліція монополізувала владу: представники Партії регіонів посіли 

ключові посади в уряді. Партнерам по коаліції було віддано посаду Голови 

Верховної Ради. Ним був обраний лідер соціалістів О. Мороз. Формування 

конституційної більшості (300 депутатів) складу коаліції забезпечувалося 

часто шляхом підкупу, шантажу та іншими нелегітимними засобами впливу 

відбувалося з метою максимального отримання економічних вигод.                         

Г. Касьянов слушно зазначає: «Державний бюджет, інвестиційна політика, 

адресна приватизація – усе це стало об'єктами економічного перерозподілу 

на користь однієї, найпотужнішої бізнес-групи»  [177, с. 175]. 

    Зміни до Конституції України, внесені в 2007 р. Верховною Радою, 

передбачили організовану процедуру формування коаліції депутатських груп 

і фракцій. У цьому процесі важливе значення мало узгодження політичних 
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позицій даних організаційних суб'єктів. Коаліція депутатських груп 

і фракцій формувалася на принципі домовленостей про ухвалення потрібних 

тій чи іншій фракції законів. Мав місце фракційний лобізм. Сформованій на 

такій засадах коаліції не потрібно було брати на себе відповідальність за 

діяльність Верховної Ради. Тому часто фракції коаліції дозволяли собі діяти у 

власних бізнес-інтересах та вдаватися до такого методу, як блокування 

роботи сесійної зали. 13 травня 2008 р. фракція БЮТ, переслідуючи власні 

політичні цілі і ввівши в оману суспільство, «майже у повному складі … 

захопила трибуну і президію Верховної Ради; до того ж  стільцями 

забарикадувала двері, якими входять Президент і Голова Верховної Ради 

України» [502, с. 8]. Таким чином був зірваний виступ Президента України 

В. Ющенка з Щорічним посланням до Верховної Ради України про 

внутрішнє і зовнішнє становище держави. 

    Потрапивши до правлячої коаліції, фракції одержували додаткові 

можливості виступати з законодавчою ініціативою, користуватися 

спрощеною процедурою розгляду сесійною залою потрібних (часто 

лобістських) законопроектів. Так, 16 травня 2008 р. на вимогу фракції БЮТ 

поспіхом, без обговорення і необхідних експертних висновків, Верховною 

Радою був ухвалений  Закон України «Про регулювання реалізації окремих 

соціально значних продуктів харчування». Розробниками його виступили 

народні депутати: бютівець Є. Сігал - власник концерну «Комплекс 

Агромарс» і член фракції комуністів О. Ткаченко. Він був направлений на 

захист інтересів монополістів - великих компаній, які займалися 

виробництвом продукції птахівництва. Законом встановлювалася 15 % 

торгівельна надбавка для супермаркетів на окремі види продуктів 

харчування, що стало прямим втручанням держави у процес ціноутворення. 

За іншими торгівельними мережами зберігалося право вільного підвищення 

цін на курятину. Даною законодавчою нормою відразу скористалися провідні 

виробники даної продукції - торгівельні марки «Гаврилівські курчата» та 

«Наша ряба» і підняли ціни на м'ясо і яйця. Це дозволило політику Д. Чоботу 
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зазначати: «Пишучи цей проект, Є. Сігал, мабуть, ще тоді, коли на ньому 

й чорнило не висохло, вже мав план, як його обійти» [502, с. 34]. 

    Звичним явищем для Верховної Ради було блокування окремими 

фракціями роботи трибуни і президії Верховної Ради. Це дійство, як зазначає 

Д. Чобіт, «мало свій, зрозумілий багатьом фахівцям, але дещо прихований від 

широкої громадськості сенс» [502, с. 40]. Блокування відбувалося з різних 

причин, але найчастіше з причин намагання фракції чи кількох фракцій 

попередити складання політичних передумов для відставки уряду чи 

проведення дострокових парламентських виборів, недопущення ухвалення 

законопроектів, у яких були зацікавлені політичні конкуренти - «опозиційні 

фракції» тощо. 

    Нерідко фракції демонстрували власний політичний егоїзм і блокували 

роботу сесії Верховної Ради. Так, Д. Чобіт блокування фракцією БЮТ 

Верховної Ради 20 червня 2008 р. пояснив наступними причинами: 

«Торпедуючи роботу парламенту, 19-го і 20-го червня, бютівці не лише  

унеможливлювали розгляд не вигідних їм питань, вони навмисно затягували 

час до кінця літньої сесії, аби відтермінувати до осені вирішення власних 

партійних проблем. Головним болем у Ю. Тимошенко став вихід із коаліції 

двох депутатів  - І. Рибакова і Ю. Бута. Без них вона ставала недієздатною… 

Тому Ю. Тимошенко та її оточення гарячково шукали спосіб уникнути 

безславної перспективи. Для збереження влади вони ладні йти на все»                

[502, с. 40 - 41]. У вітчизняних реаліях такий демарш однієї з політичних сил 

не міг призвести до зміни формату коаліції. В зарубіжних парламентах такі 

дійства політичних союзників завжди викликали обов'язковий розпад 

коаліції. Не було у світовій практиці випадку, аби сформована коаліція 

намагалася силоміць перешкоджати своїй же роботі. 

    Конституційний суд України 30 вересня 2010 р. під тиском президента 

України В. Януковича відновив дію Конституції України в редакції 1996 р. 

Передбачалося, що вирішальну роль буде надалі відігравати глава держави у 

формуванні виконавчої влади. Коаліція втрачала право участі у формуванні 
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уряду та програмування його роботи на основі коаліційної угоди.  Зміни 

до Регламенту, внесені Верховною Радою в 2010 р., передбачили формування 

парламентської більшості не лише за участю фракції, а й за участю окремих 

депутатів [395]. Внаслідок було внесено хаос у фракційну діяльність. Фракції 

втрачали свою первинну мету – бути депутатськими об'єднаннями. 

Деформувалася природа пропорційного представництва політичних сил, що 

стали суб'єктами парламентської діяльності. Інститут парламентської коаліції 

втрачав цінність. 

    Нерідко корупція відігравала відповідну роль при формуванні керівних 

органів парламенту. Конституція України надавала Голові Верховної Ради 

великі повноваження. Він мав можливості впливати на організацію роботи, 

законотворчий процес, підписував рішення. Тому для бізнес-груп дана 

посада була винятково важливою. Практично завжди навколо  обрання 

Голови і його заступників між політичними групами  розгорталася жорстка 

боротьба. ФПГ намагалися спрямувати виборчий процес керівництва у 

вигідне для себе річище з тим, аби проштовхнути на дані посади потрібних 

політиків. Нерідко вибори затягувалися на кілька місяців. 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. 

Протягом двох місяців відбувалося почергове висунення 45 претендентів на 

посаду Голови і заступників. Значних масштабів набули підкуп та тиск під 

час голосування. Суттєво активізувався перехід депутатів до іншої фракції. 

Досліднику О. Коляструку вдалося встановити, що депутатам пропонувалося 

продати чисті бюлетені для голосування [197, с. 35 ]. Обрання О. Ткаченка  



 118 

Головою Верховної Ради стало результатом досягнення  компромісу 

бізнесово-політичних груп. Посівши посаду, йому довелося збалансовувати  

бізнес-інтереси цих груп. 

    У 2002 р. вибори Голови Верховної Ради відбулися в умовах більшої 

структуризації інтересів бізнесу. Протистояння відбувалося між двома 

фракціями – «Нашою Україною» і «Єдиною Україною» як провідниками 

інтересів саме великих ФПГ. Внаслідок впливу на процес виборів Президента 

України Л. Кучми, на посаду Голови Верховної Ради України був 

проведений В. Литвин – екс-голова Адміністрації Президента. Пакетне 

голосування  за голову і його заступників набрало лише 226 голосів 

депутатів, що стало свідченням жорсткого протистояння груп інтересів. 

    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. 

    Після 1998 р. розподіл комітетів у Верховній Раді відбувався під 

контролем з боку провідних ФПГ. Членство окремого депутата в тому чи 

іншому комітеті визначалося його належністю до відповідної бізнес-групи 

представленої політичною  силою. 

    Структура і  чисельність  парламентських комітетів враховувала передусім 

законодавчі інтереси ФПГ та інших бізнес-груп. До найрейтинговіших 

комітетів Верховної Ради потрапляли ті з них, де розглядалися економічні 

законопроекти. У Верховній Раді шостого скликання Комітет з питань 

фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики чисельно 

уп'ятеро перевищував склад Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів. Чисельність комітетів у Верховній Раді була удвічі-тричі більшою, 
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ніж у парламентах країн з розвинутою демократією. Там 

створювалося в середньому в межах 7-10 комітетів. 

    Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією також не був 

багаточисельним. Він традиційно налічував 10 – 15 депутатів. Здебільшого у 

ньому працювали депутати професійно пов'язані з органами внутрішніх 

справ, Служби безпеки України чи Прокуратурою України, колишні 

військові, представники офіцерських організацій. Комітет створювався 

скоріше у відповідь на суспільний запит на боротьбу з організованою 

злочинністю і корупцією. 

    Даний комітет у  Верховній  Раді України третього-восьмого скликань 

здійснював значний обсяг різноманітної роботи, яка включала проведення  

засідань, парламентських слухань. Протягом 1999 р. Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією  провів 22 засідання і розглянув 140 

питань [338, арк. 69]. На парламентських слуханнях, проведених  комітетом в 

2001 р., учасники вперше зробили офіційне визнання того, що рівень 

корупції в Україні досяг високого рівня і реально загрожує конституційним 

основам державного ладу, а заходи по боротьбі є недостатніми, 

некваліфікованими і мають в основному імітаційний характер [338, арк. 16]. 

    У 2000 р. з ухваленням Закону України «Про комітет Верховної Ради 

України» були розширені контрольні функції парламентських комітетів. Так, 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради третього 

скликання на себе покладав функції контролю за виконанням запитів у сфері 

боротьби з організованою злочинністю і витрачанням коштів, які виділялися 

на ці цілі, діяльністю спецпідрозділів МВС і СБУ, підготовкою 

законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією, внесенням подань 

правоохоронним органам щодо посадових осіб та порушення кримінальних 

справ тощо. В його складі діяло сформовано п'ять підкомітетів:з питань 



 120 

законодавчого забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією; з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією у вищих органах державної влади і управління; з питань боротьби 

з організованою злочинністю; з питань запобігання корупції та боротьбі з 

організованою злочинністю у сфері економіки та приватизації; з питань  

боротьби з організованою злочинністю і корупцією у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та грошового обігу [350, арк. 12]. 

    Комітети відігравали ключову роль, оскільки в них відбувалося 

узагальнення та систематизація пропозицій, які надходили від учасників 

підготовки законів, вносилися поправки, вивчалися висновки науковців, 

експертів, окремих народних депутатів. Комітети вносили пропозиції щодо 

формування порядку денного пленарних засідань. Члени комітетів виступали 

з доповідями і співдоповідями з питань, що знаходилися в їх компетенції, 

розглядали письмові звернення громадян. Так, під час аналізу Комітетом з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради третього скликання 

звернень громадян було встановлено, що громадяни України були найбільше  

невдоволені роботою правоохоронних і судових органів і порушеннями 

судами норм Кримінального і Цивільного кодексів [385, арк. 88]. 

     Водночас на комітетській роботі позначалися ті загальні проблеми, які 

мали місце в діяльності законодавчого органу. Вагома присутність у складі  

комітетів представництва бізнес-груп нерідко позбавляла їх можливості 

своєчасного і самостійного ухвалення суспільно важливих рішень. Вивчення 

протоколів засідань Комітету Верховної Ради з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією дозволило прийти до висновку про те, що даний 

орган скоріше виконував демонстративну роль «караючого меча» 

корупціонерів, ніж брав участь у попередженні та реальній боротьбі з 

проявами корупції. Питання, що виносилися на засідання даного комітету 

Верховної Ради III – VIII скликань, мали важливе значення і стосувалися 
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зловживань окремих народних депутатів, проявів корупції в 

окремих сферах, незаконного відчуження майна при приватизації 

підприємств тощо. Проте на розгляд у більшості випадків виносилися 

комітетом ті питання, що викликали у суспільстві певний резонанс, про них 

інформували ЗМІ.  Створені для цієї мети робочі групи мали перевірити 

правдивість поширеної інформації. Після чого комітетом ухвалювалося 

відповідне рішення. Нерідко комітетом ухвалювалися резонансні рішення. В 

1998 р. комітет розглянув такі питання: «Про незаконне  відкриття за 

кордоном рахунків та здійснення комерційної діяльності за кордоном 

помічника Президента України Волкова О.М»; «Про законність 

використання асоціацією «Земля і люди» наданого Україні кредиту США 

обсягом 500 млн. доларів», «Про згоду на притягнення до кримінальної 

відповідальності народного депутата Звягільського Ю.Л.» [153, арк. 22]. 

Комітет підготував депутатське звернення до Генеральної прокуратури з тим, 

аби нею була проведена відповідна перевірка. 16 червня 1999 р. за рішенням 

комітету було створено Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин 

відкриття за кордоном валютних рахунків, використання та приховування на 

них валютної виручки особами-громадянами України. Комісію очолив 

народний депутат Г. Омельченко. Комісія зібрала значний масив документів 

та  підготувала депутатський запит Президенту України. Як зазначив Г. 

Омельченко, «лише після опублікування цього запиту 28 січня 1999 року в 

газеті «Голос України» Президент Кучма Л.Д. дав на нього відповідь, яка є 

по суті відпискою» [75, с. 58]. Прогалини у вітчизняному законотворенні  

вимагали участі членів комітетів у вивченні зарубіжних новацій вироблення 

законів та їх імплементації у сфери суспільного життя. В 1994 р. за сприяння 

низки фондів та агентств розпочалася робота з навчання народних депутатів 

щодо питань організації боротьби з корупцією, що дозволило зрушити дану 

ділянку роботи. 

    Отже, протягом досліджуваних років у Верховній Раді України мали місце 

прояви корупції при фракційному структуруванні, діяльності комітетів і 
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вищого керівництва парламенту. Дані обставини погіршували якість 

роботи законодавчого органу, послаблювали його представницьку функцію, 

спонукали втрату суспільного авторитету.  

 

 

    3.2. Проблема антикорупційної діяльності народних депутатів 

України. 

    Поширення корупції у Верховній Раді зумовлювало чинний статус  

народних депутатів України. Він мав особливості, які відрізняли їх від 

зарубіжних парламентарів. Мандат представника українського народу 

дозволяв депутатам пояснювати мотиви своїх дій і вчинків виключно такими, 

що були направлені на реалізацію його інтересів. Громадяни України 

відповідно  чинних законів не  мали можливостей  і права відкликання 

депутатів-корупціонерів. Абсолютний характер депутатського імунітету 

також не дозволяв правоохоронним органам забезпечити притягнення 

депутата до кримінальної відповідальності. 

    Використовуючи свій статус,  депутати могли успішно захищати свій 

бізнес від чиновників, бюрократії, криміналітету, користуватися ним для 

лобіювання особистих і групових бізнес-інтересів.  На особливостях 

вітчизняного депутатського статусу наголошує екс-президент Л. Кучма: 

«Зараз депутатство дає величезні гроші, широку популярність, можливість 

зайняти високе місце у виконавчій владі. Ми взяли за догму, що у  

розвинутих країнах існує  професіоналізація парламенту, але в розвинутих 

країнах ми бачимо відпрацьовані антикорупційні механізми, у нас же цих 

механізмів не було і не могло бути… Наші депутати… ввійшовши у смак, 

вчепилися в своє депутатство мертвою хваткою, у багатьох до кінця першого 

терміну з'явився бізнес, у кожного свій «свічний заводик». А бізнес  - така 

справа, яка вимагала постійної уваги, постійних фінансових впливів»                     

[242, с. 39]. 
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   Депутатська діяльність в Україні залишалася багато в чому 

сакралізованою. Контроль за нею з боку органів державної служби, 

громадських організацій був слабким. Проблеми конфлікту інтересів, 

прозорості доходів і видатків депутатів в силу повільних інституційних змін 

в органах держслужби залишалися неврегульованими. Крім того, мандат 

депутата  давав низку преференцій. Політик Д. Чобіт з приводу мотивів 

участі Ю. Тимошенко у дострокових виборах 1996 р. зазначав: 

«депутатський мандат, крім недоторканності, давав ще й перепустку в усі 

владні кабінети та слугував надійним прикриттям власного бізнесу»                    

[502, с. 146]. 

   У 2004 р. змінами до Конституції було запроваджено  імперативний 

мандат.  Народні депутати за рішенням колективного органу партії чи 

виборчого блоку достроково позбавлялися повноважень  у разі невходження 

до їх складу. Таким чином, партіям і блокам було надано право на скасування 

результатів виборів. Цим самим послаблювалась роль Верховної Ради як 

представницького органу. «Прив'язка» депутата до фракції також суперечила 

с. 70 Конституції України, у якій ішлося про те, що  депутат, набуваючи 

повноважень, зобов'язався складати присягу народу України  [288]. 

    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. 

    Зазвичай українські депутати прикладали багато зусиль, аби свою посаду 

депутата зробити якомога публічною. Велику роль у забезпеченні 

публічності належала підконтрольним депутатам ЗМІ. В 2008 р. журнал 

«Фокус» оприлюднив список 130 найбагатших співвітчизників, серед яких 14 

були депутатами від Партії регіонів (Р. Ахметов, Б. Колесников, брати С. і А. 

Клюєви, В. Богуслаєв, В. Ландик, В. Горбаль, Г. Скударь, В. Хмельницький, 

А. Деркач, М. Янковський, О. Савчук, Д. Святош). Сім депутатів від фракції 
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БЮТ ( К. Жеваго, брати  Буряки, Т. Васадзе, O. Фельдман, Н. 

Королевська, А. Веревський), два депутати НУНС  (О. Слободян, Д. Жванія). 

     Відомий громадський діяч І. Дзюба з приводу та особливих вітчизняних 

умов формування політиків наголошував : «В Україні відбувся раптовий 

викид у псевдоеліту, в  якій змішалися осколки радянської партійної 

номенклатури, найметикованіші «ребята» з пізнього комсомольського 

господарства, політичні кар'єристи, демагоги, сумнівного походження 

скоробагатьки.  На «дикому Заході» кажуть, що нувориші дають у другому 

поколінні  політиків, а в третьому вже інтелектуалів. Наші ж нувориші – 

універсали, вони вже в першому поколінні є всім»  [93, с. 36 - 39].   

       Народними депутатами часто ставали ті, хто мав відповідний набір 

моральних цінностей. Вони легко статус народного депутата конвертували в 

бізнес. За даними видання «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 

року)»,   «…для перемоги в одномандатному окрузі кандидатові потрібно 

щонайменше 350 тис. доларів США. Оптимальними вважається цифра в 

межах 500-700 тисяч. Тому нерідко складалося так, що розумний і 

підприємливий депутат поверне вкладені кошти протягом щонайбільше 

половини терміну перебування на посаді»  [216, с. 29].  

    У Верховній Раді України набули поширення дві моделі поведінки 

народних депутатів: персональна і корпоративна. Формування  

корпоративної поведінки відбувалося на тлі втрати українським суспільством 

контролю над соціальними процесами і руйнацією соціальних ліфтів 

потрапляння до коридорів влади. У вітчизняних реаліях склалося так, коли 

однією частиною суспільства інша відсторонюється від доступу до влади. 

Сформована в антидемократичний спосіб правляча верства перетворювалася 

у замкнуту корпорацію, доступ до якої іншим був обмежений, не маючи 

зв'язків з суспільством, члени цієї корпорації легко втрачали внутрішню 

єдність і дистанціювалися як групи, що  контролювали навколо доступ до 

влади і власності. Депутатам, що належали до ФПГ, у більшості властивою 
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була безвідповідальність при ухваленні важливих рішень, 

здатність провокувати  корупційні дії інших тощо. 

    Для більшості народних депутатів України властивий був популізм і 

прагнення вирішувати питання власного збагачення. Це несло в собі 

негативні суспільні наслідки, оскільки громадяни таким чином втрачали віру 

в порядність і справедливість.  У цілому відбувався занепад моральних устоїв 

суспільства. За  соціологічними дослідженнями, проведеними в 2006 р., 82% 

опитаних громадян вважали, що більшість депутатів цікавилися лише 

питаннями власного збагачення. Такі депутати швидко викликали 

розчарування  громадян у зробленому ними виборі. Так, уже через півроку 

після парламентських виборів 2006 р 27% опитаних громадян України 

заявили про такі відчуття, а в Києві їх було ще більше - 40% [435, с. 46 - 47]. 

    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. Творцями корупційних схем виступали 

народні депутати, при цьому дехто з них демонстрував справжнє «політичне 

мистецтво». Дані тенденції не малою мірою зумовлювалися світовими 

тенденціями організації державної влади і управління, коли до ухвалення 

ключових політичних рішень все частіше залучалося широке коло учасників, 

крім офіційних структур і представники бізнесу, власники мас-медіа, лідери 

ФПГ тощо. В Україні дані процеси набували брутальних і відкритих форм.  

   З приходом у 1998 р.  значної кількості депутатів-вихідців з бізнесу почав 

зазнавати змін і стиль підготовки та ухвалення Верховною  Радою законів і 

політичних рішень. За оцінкою політолога К. Бондаренка, «починаючи саме з 

виборів 1998 року, в парламент потекли крупні фінансові вливання, а кожне 

питання одержало свою ціну – будь-то деякий законопроект або просто 

перехід депутата із фракції у фракцію» [36, с. 247]. 

    В числі депутатів було багато представників політикуму, які успадкували 

від попередньої політичної системи такі негативні риси, як прагнення 
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задовольняти за рахунок суспільства свої особисті потреби, схильність 

виконання вказівок «згори», чиношанування, кар'єризм тощо. Дослідник            

Т. Палазова зазначає, що «український політик отримав практично 

необмежені  можливості для задоволення своїх інстинктів примітивного 

матеріалізму за рахунок пограбування країни» [319]. 

     Після 1998 р. в загальній чисельності депутатів відбувалося постійне 

скорочення  депутатів, які не були пов'язані з бізнесом. У Верховній Раді  

четвертого скликання  таких було лише 86. Решта 364 обранців отримували 

доходи від комерційних структур і мали значні приватні капітали. За даними 

Ф. Рудича, «усього у сфері прямого чи непрямого депутатського впливу тоді 

налічувалося 300 підприємств» [408, с. 20 - 21]. 

     Про темпи зрощення ФПГ з Верховною Радою свідчать зміни чисельного 

складу серед  депутатів їх представників. Якщо серед депутатів парламенту 

третього скликання їх було 37, 9%, то серед депутатів четвертого скликання 

вже 46 % [449, с. 17]. 

     В 2002 – 2014 рр. стабільно високими зберігалися шанси обрання 

депутатами представників ФПГ. Найчастіше ними вигравалися вибори на 

багатомандатних округах. В історії вітчизняного парламентаризму масовий 

захід представників ФПГ здійснювали виборчі блоки «Наша Україна», «За 

Єдину Україну», блоку Ю. Тимошенко [92, с. 248].    

     Депутатський корпус складала здебільшого буржуазія в першому 

поколінні, для якої властивим були низький рівень культури, слабка 

історична пам'ять та ілюзорне стратегічне бачення перспектив розвитку 

країни. 

   Народний депутат Верховної Ради третього скликання C. Москвін до  

основних мотивів, які спонукали представників бізнесу робити інвестиції в 

набуття депутатського статусу, відносив отримання прибутку від впливу на 

ухвалення рішень (володіючи важелями влади, можна збільшити свої 

прибутки в 10-15 разів); зниження витрат за рахунок економії на 

посередництві (для політичних інвесторів парламент - це щось на зразок 
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біржі, де депутатське місце перетворюється на місце брокера, 

відкриває двері в інші владні кабінети, «це дозволяє заощадити 20- 40% 

витрат на здійснення інвестицій»); зменшення ризиків за рахунок 

недоторканості, («як засіб особистого захисту і спосіб отримання певної 

охоронної грамоти для свого бізнесу»; за рахунок цього зменшується ризик 

втратити капітал, але в той же час виникав ризик потрапити під значний тиск, 

здійснивши різні необережні політичні кроки»), цим зараз обґрунтована 

логіка діяти «чужими руками» та захищати свої інтереси у міжнародних 

судах, зменшення ризиків за рахунок отримання інсайдерської інформації, 

престижність приєднатися до еліти» [291, с. 52]. 

    Переважна чисельність депутатів традиційно віддавала перевагу 

політичній чи лобістській діяльності. По суті такі депутати не брали участі у 

законотворенні чи профільній роботі. Для них, як правило, інтереси виборців 

відходили на другий план. Вони часто  могли дозволити собі добровільний 

вихід чи перехід від однієї фракції до іншої. Закони України передбачали 

різні способи застосування санкцій до таких депутатів. Обрані по 

мажоритарному округу депутати могли вільно змінювати партійну 

приналежність, а багатомандатному передбачалися певні санкції. Наприклад, 

у Верховній Раді втратили мандати депутати М. Томенко і Є. Фірсов через 

вихід із фракції «Блоку Петра Порошенка». 

    Народні депутати України мали значну чисельність помічників, що 

відрізняло їх від зарубіжних колег. Закони України дозволяли депутату 

залучати до  31 помічників і волонтерів. Зарубіжні експерти зазначали на 

залежності зростання чисельності помічників від обсягів здійснюваних тим 

чи іншим депутатом лобістської діяльності. У підготовленій місією 

Європейського парламенту доповіді щодо «внутрішньої реформи та 

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» 

зазначалося, що помічники займалися «виключно написанням великої 

кількості законопроектів і підготовкою депутатських запитів і звернень». В 

2016 р. громадський рух «Чесно» стверджував, що нерідко депутати наймали 
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на роль  помічників  «політиків, з якими вони змагалися на одному 

окрузі, або своїх родичів». За даними проекту «Посіпаки», на 453 депутатів, 

які протягом восьмого скликання Верховної Ради засідали в ній, за весь час 

їхньої діяльності припадало 9216 помічників або в середньому 20,3 на 

депутата» [351,с.22 ]. 

    Для більшості народних депутатів діяльність у Верховній Раді носила 

лобістський характер. В їх законодавчих ініціативах переважали інтереси 

окремих груп та осіб. Розв'язання загальнодержавних питань здебільшого 

відсувається на другий план. Інтерес до них депутати проявляли лише 

напередодні чергових виборів. За оцінкою політолога Ф. Рудича, 

феноменальність сформованої в Україні політичної верстви полягала «у 

прагненні представників влади збільшувати владу заради самої влади  з тим, 

щоб використати її для розподілу державних ресурсів…»  [407,с. 9]. 

     Ті депутати, які займалися   тіньовим лобізмом, постійно перебували у 

конфлікті інтересів. Працюючи як правило у комітетах, які були 

профільними відносно бізнес-інтересів, депутати часто прагнули 

контролювати діяльність підприємств і фірм. 

   Депутатами-корупціонерами спільно з чиновниками було створено кілька 

корупційних схем, одна з них використовувалася як умова ухвалення 

Верховною Радою Державного бюджету і передбачала  активну участь у ній, 

крім депутатів, ще багатьох чиновників уряду. Внаслідок цього мало місце 

системне порушення всіх вимог до підготовки, затвердження і виконання 

даного документа,   зберігалася хибна практика організації соціально-

економічного життя за т.з. дефіцитним Держбюджетом. Депутати і 

чиновники таким чином ігнорували розуміння необхідності розподілу лише 

тих засобів,  надходження яких були гарантовані. З цього приводу слушно 

зазначив Л. Кучма: «Ну а раз бюджет завідомо нереальний, то людина, що 

стояла на роздачі, могла ділити його на свій вибір. Тобі дам, тобі дам, а тобі 

не дам.  І ніяких претензій до мене не може бути, тому що той, кому я дав 

мільйон – другий,  має повне право на всі п'ять мільйонів»  [242, с. 33]. 
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       Дана схема діяла у 1993 – 1994 рр., коли уряд в.о. прем'єра       

Ю.Звягільського  вперше запровадив т.з. «ручний» режим розподілу 

видаткової частини Держбюджету, за списками охочих отримати 

преференції. В наступні роки дана схема поглиблювалася, до неї зазвичай був 

великий інтерес, розширювалося коло учасників. Урядом і народними 

депутатами переслідувалися власні цілі. Уряду і його главі політично 

важливим і необхідним було забезпечення ухвалення Верховною Радою 

проекту Держбюджету. Народні депутати прагнули, аби в бюджет  були 

закладені преференції  для виборчих округів чи для бізнесу ФПГ або їх 

особисто. Працювала логіка купівлі-продажу: уряд проводив покупку 

потрібних голосів депутатів, а депутати продавали свій голос в обмін за 

надані преференції чи вигоди. Тому розгляд Держбюджету у сесійній залі 

Верховної Ради скоріше був демонстрацією легалізації ініціатив Кабінету 

Міністрів, способом узгодження їх з ключовими групами інтересів. 

Депутатська діяльність при цьому не завжди відзначалася доброчесністю. 

Парламент таким чином перетворювався у інституцію, яка в суспільстві 

сприймалася як найбільш корумпована. 

   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. 

    Вперше у стінах парламенту та широкого суспільного загалу інформація 

про корупцію серед депутатів набула поширення в 1998 р. під час виборів 

керівництва Ради. 25 червня 1998 р. Верховна Рада України  ухвалила 

постанову «Про заяви народних депутатів України стосовно хабарництва під 

час голосування по кандидатах на посаду голови Верховної Ради України», 

якою утворила тимчасову слідчу комісію [276, с. 38 - 39]. Використання 

підкупу у стінах парламенту дозволила народному депутату Л. Кравчуку 

зробити заяву:   «Влада зараз живе за законами торгівлі, це найстрашніше 
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виторгували посаду голови Верховної Ради. Виторгували, 

голосування не було, був продаж бюлетенів. Представники влади почали 

жити за законами меркантилізму, торгівлі: «Ти мені, я тобі. Ти віддаси мені 

голоси і бюлетені, я віддам тобі…» За гроші продається все: перехід із 

фракції до фракції, посади» [276, с. 40 - 41].  

    У процесі жорсткого політичного протистояння нерідко депутатам 

висувалися звинувачення у підкупі, коли депутати пропонували своїм 

колегам хабарі за перехід з опозиції у правлячу коаліцію чи відмову 

голосувати з кадрових питань тощо. У випадку, коли про звинувачення 

ставало широко відомо суспільству, Верховна Рада створювала Тимчасову 

слідчу комісію з питань розслідування звинувачень у підкупі. Діяльність 

комісій, що створювалися з цього приводу у Верховній Раді                            

третього-п'ятого скликань, скоріше свою діяльність спрямовували на пошуки 

доказів, які б довели, що висунені звинувачення до того чи іншого депутата 

були безпідставними і бездоказовими. Практично жоден з депутатів не 

отримав від правоохоронних органів доказів своєї причетності до підкупу чи  

хабарництва. 

     В 2002 - 2004 рр. відбувся черговий «викид» інформації про підкуп 

депутатів при формуванні керівних органів. Його робили як правило 

опозиційні політики. Крім підкупу, у Верховній Раді винаходилися й інші 

формати «купівлі» депутатів. Правознавець М. Мельник вказує на 

можливості таких операцій: «від обіцянок політику цікавої для нього посади 

в урядовій чи бізнесовій структурі після закінчення його депутатського 

терміну - до надання будь-якої цінної інформації, що дасть змогу депутатові 

вигідно її використати у власних інтересах» [41, с. 38 - 39]. 

       На  технології підкупу народних депутатів у сесійній залі під час 

проходження через Верховну Раду Конституційних змін 2004 р., внесених 

президентом України Л.Кучмою з метою зміцнення своєї влади, політолог   

К. Бондаренко зазначає: «Медведчук і Гавриш почали активну обробку 

народних депутатів, схиляючи їх до голосування за реформу. При цьому самі 
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депутати говорили про вершину цинізму в поводженні з ними: 

почався відвертий тиск, іноді межуючий з шантажем… «З свого боку в 

роботу включалися і представники донецької команди, які, на відміну від 

есдеків, намагалися працювати по системі підкупу,  до того часу парламент 

уже був матеріального розбещений, в парламенті кожне важливе запитання 

оберталося відвертими торгами, при яких ціна питання досягала 

шестизначних сум» [36, 143 с.]. 

   Причетність  народних депутатів до корупційної діяльності була 

багатовимірною. Одні з них могли одночасно бути як сторонами 

організованої корупційної схеми, так і бути посередниками змов між 

представниками влади і окремими олігархами. Суперечність, що мала місце 

між особистими інтересами і представницькими повноваженнями народних 

депутатів, була свідченням прояву корупції у стінах парламенту. За таких 

умов виключалася об'єктивність і неупередженість при ухваленні суспільно 

важливих рішень. 

Корупційна поведінка депутатів носила замаскований характер. При 

виконанні обов'язків вони ніколи відкрито не декларували своїх приватних 

інтересів, бажання використати державну діяльність для одержання якихось 

вигод. Водночас під час підготовки законопроектів вони часто вдавалися до 

різного роду зловживань, що не могло не викликати обурення у експертів і 

журналістів. Типовими порушеннями законотворчій роботі ставало внесення 

до проектів законів т.з. «непрофільних» питань, коли в окремі норми  

депутатами свідомо «маскуватися» положення, які покликані були 

регулювати потрібні напрями і сфери, а також регулярне ініціювання 

внесення змін до діючих вже законів. 

   Корупція перетворювалася на визначальний елемент поведінки народних 

депутатів у стінах парламенту. В 2005 р. новообраний Президент України                

В. Ющенко у своєму виступі перед народними депутатами з цього приводу 

значив: «Я хочу, друзі, сказати, що уряд не буде заносити гроші в парламент 

для того, щоб провести будь-яку кандидатуру чи будь-який  закон. Рішення 
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буде прийматися виключно в залі засідань, а не в кімнаті для 

відпочинку» [450, с. 5 - 6]. Корупційна поведінка депутатів зумовлювалася 

дією чинних виборчих законів. На думку Ю. Тищенка і Ю. Коздобіної, 

«система формування партійних списків, виборча система не сприяли тому, 

щоб у парламенті з'явилися люди з високими моральними якостями»[456]. 

     У багатьох випадках протизаконна діяльність народних депутатів 

перетворювалася на поширення корупції. Головним мотивом сумісництва 

залишалося банальне лобіювання бізнес-інтересів. Дослідники 

М.Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький ілюструють дане 

явище на прикладі поведінки і дій народного депутата «К», який за 8 років 

перебування в парламенті не розробив жодного законопроекту, не подав 

жодного депутатського запиту. Із 116 засідань Верховної Ради України, 

проведених в 2008 році, він був присутній тільки на двох. Причини в тому, 

що він є власником великих бізнес-структур, володіє контрольним пакетом 

акцій ряду комбінатів і підприємств. А в жовтні 2008 року обіймав посаду 

Генерального виконавчого директора великої компанії… «При цьому його 

зарплата на новій посаді становила 240 тисяч доларів, проте задекларував він 

тільки зарплату народного депутата, що також є корупційним 

правопорушенням…» [282, с. 138]. 

   Здійснюючи суміщення депутатської і бізнесової діяльності, ними 

порушувалася Конституція України. За даними дослідників М. Михальченка, 

О. Михальченка, Є. Невмержицького, у Верховній Раді України у 2008 р. 

налічувалося 300 депутатів-мільйонерів, які поєднували бізнесову і 

депутатську діяльність [282, с. 136]. 

   Депутати-корупціонери почувалися безкарно, оскільки для доведення їх 

причетності до корупції потрібні були свідчення народних депутатів. У 

вітчизняних реаліях парламентарі, які звинувачувалися в корупції, часто 

використовували ті переваги, які надавали їм їх статус та корпоративна 

солідарність. Тому у більшості випадків  легко уникали відповідальності та 

переводили сприйняття факту їх корупції у латентне явище. Корпоративна 



 133 

депутатська етика передбачала існування мовчазної згоди депутатів  

щодо непідтримки в сесійній залі  питань, які стосувалися  притягнення до 

відповідальності  корупціонерів. 

    Розширювалися напрямки депутатської діяльності, які мали корупційну 

складову. Можна було купити співавторство у законопроекті. Широко 

«скуповувалися» депутати для підтримки лобістських законопроектів, 

підготовки і оприлюднення депутатських запитів в  інтересах ФПГ. 

   Зазнавала докорінних змін манера поведінки депутатів. Так, у Верховній 

Раді України третього скликання з'явився новий стиль поведінки - 

обзаведення особистою охороною. Політик Д. Чобіт зазначає: «Коли у 1997 

році у її стінах з'являлася Юлія Тимошенко … у коридорах … її завжди 

супроводжував ескорт кремезних чолов'яг, вони йшли своєрідною 

«коробочкою», у центрі якої перебувала Ю. Тимошенко…» [502, с. 241]. 

    Для депутатів, що ставали на шлях корупції, боротьба з даним явищем 

набувала декларативного характеру. Вони найчастіше вдавалися до 

приховування своїх доходів і покривання корупційних злочинів, виявляли 

інтерес до політичного протистояння гілок влади тощо.  

    Для них  властивою була демагогічна поведінка. Демонстрація депутатами 

неповаги до законів, на думку О. Сахань, мала наслідком те, що «значна 

частина населення вважала, що законодавство створювалося не для людей, а 

для обслуговування влади, а право сприймає як таке, що відповідає інтересам 

владних структур» [418, с. 116]. 

   Проблема зв'язків зі своїми виборцями не ставала ключовою в діяльності 

народних депутатів. Потрапивши до Верховної Ради, більшість їх                   

втрачали ці контакти. Інтереси виборців найчастіше ними підмінялися своїми 

особистими бізнес-інтересами. Закон України в досить загальних рисах 

врегульовує систему зв'язків депутатів і виборців. Конституція України 1996 

р., закріпивши принцип вільного депутатського мандата, наділила депутата 

повноваженнями здійснювати свою діяльність у стінах  Верховної Ради і 

керуватися виключно її компетенціями. Депутат, який не враховував 
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інтересів виборців округу, як правило не ніс відповідальності. 

Закон України «Про статус народного депутата України», у свою чергу, 

закріпив незалежність народних депутатів від виборців, тому депутати могли 

досить часто ігнорувати зустрічі з виборцями або їх не проводити взагалі 

[202]. 

    У країнах Європи відповідальність парламентаря перед виборцями 

забезпечувалася кількома способами. Чимало їх використовувало принципи 

імперативного мандата, коли обраний депутат виступав представником 

інтересів лише тих громадян, які його обрали, а не народу в цілому. Депутат, 

який не виконував волі виборців, міг бути достроково ними відкликаний. В 

деяких демократіях застосовувався принцип вільного мандата, коли депутат 

представляв інтереси всього народу, ніс солідарну відповідальність як за 

свою діяльність, так і за ту силу, яку він представляв. 

       Можливість формально нести відповідальність перед виборцями давала 

змогу депутатам на власний розсуд та за певної економічної вигоди 

переходити з однієї політсили до іншої. Так, депутати В. Хмельницький, 

М.Зубець, В. Зубик, які до Верховної Ради п'ятого скликання обиралися за 

списком блоку Ю. Тимошенко, на позачергових виборах 2007 р. отримали 

депутатські мандати як члени Партії регіонів [70, с. 223]. Мали місце випадки 

змін партійної належності  під час виконання депутатом повноважень. До 

таких парадоксів вдавалися депутати-члени фракції «Наша Україна - 

Народна самооборона», що викликало питання щодо їх легітимності. 

    Перенесення політичної відповідальності  депутатів та Верховної Ради на 

партії в реаліях України не принесло потрібних результатів. Партіям 

довіряли за різними оцінками від 3,2 до 3,7 %  громадян. Крім того, участь 

блоків політичних партій у виборах робила розмитою політичну 

відповідальність окремих партій. Перед громадянами поставали в якості 

головних персоналій  політики-лідери виборчих блоків. Більшість виборців 

не були знайомі навіть з назвами партій, які брали участь у виборах і стали 

парламентськими. Серед депутатів було багато безпартійних. У Верховній 



 135 

Раді сьомого скликання майже 19% депутатів не належали до партій. У 

2009 р. фракція «Наша Україна - Народна самооборона» нараховувала 26% 

безпартійних,  «Блок Юлії Тимошенко»  - 18 %, фракція Партії регіонів  -

19%. [30, с. 220 - 227]. 

    Погіршення якісного складу депутатського корпусу у Верховній Раді  

відкривало додаткові можливості для поширення корупційних зловживань. 

Екс-президент Л. Кучма зазначив: «Це було зібрання неграмотних у 

ринковому відношенні людей. Саме їх командно-адміністративний зуд 

породив сотні законів, які утворили монолітний фундамент корупції і 

хабарництва. Саме ці люди, бажаючи перекласти на уряд, на державний 

апарат, на чиновництво всі справи в країні виключно до дріб'язкових, 

наділили їх такою владою, якою ті не могли не скористатися в своїх 

інтересах» [242, с. 57 - 58]. 

    Про інтелектуальну деградацію депутатського корпусу свідчать і 

спостереження  Д. Чобота: «З кожним новим скликанням українського 

парламенту його склад стає все гіршим і гіршим… Тепер уже можна  сказати, 

що за інтелектуальним, освітнім, фаховим і культурним рівнем депутатський 

корпус Верховної Ради України дванадцятого скликання, а за теперішньої 

нумерації - першого (1990-1994) рр. був найсильнішим… Депутати першого 

скликання не чіплялися, як теперішні, за владу… Гроші тоді  не відігравали 

на виборах жодної поважної ролі, тому виборці  в округах бачили, хто є хто і 

вибирали кращих. Досить сильним був і склад  другого скликання, а ось 

починаючи з третього, розпочався різкий спад, а тепер бозна-що робиться» 

[502, с. 184]. 

   Часто свій недостатній рівень освіти депутати намагалися компенсувати 

новими статусами, ставали кандидатами і докторами наук, членами 

академічних середовищ тощо. Слушно відмітив з цього приводу  президент 

України Л. Кучма: «Депутатський корпус … відзначається масовим походом 

«в науку». Не встиг стати депутатом – дивись, він уже доктор наук, член – 

кореспондент академії наук, академік»[242, с. 508]. 
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    Трудова дисципліна народних депутатів з часом викликала 

обурення громадян. Найбільшими порушниками дисципліни були ті 

депутати, які потрапляли до парламенту завдяки купівлі місця у прохідному 

списку чи родинним зв'язкам. Ці депутати дозволяли собі не відвідувати 

сесійних засідань, не брати участі у роботі комітетів тощо. В Україні 

поширеним явищем в сесійних засіданнях парламенту ставало т.з. 

«кнопкодавство», коли присутні депутати натискали кнопки для голосування 

на тих місцях, де були відсутні колеги. У Верховній Раді 8 скликання у 

Радикальній партії Олега Ляшка  була певна кількість депутатів, які 

систематично не виконували своїх депутатських повноважень, до таких, 

наприклад, належала народна депутат О. Кошелєва, яка прийшла до 

парламенту у 24 роки з ресторанного бізнесу за допомогою батька, директора 

Харківського лікеро-горілчаного заводу  [419, с. 189 - 208].  

   Непотизм в діяльності депутатів виступав замаскованою формою корупції.  

За його допомогою створювалися односторонні переваги доступу до 

державних ресурсів і послуг, забезпечувалося покривання одним одного у 

випадку вчинення правопорушень чи аморальних дій одного з членів сім'ї чи 

групи.  

     У Верховній Раді зберігалася традиція попередньої епохи хибного підходу 

до депутатської етики, коли вважалося, що для народного представника не 

може бути властивим дисциплінарне порушення. Реальні дисциплінарні 

санкції проти депутатів-порушників нерідко підмінялися кампанійщиною 

боротьби за загальну дисципліну депутатського корпусу. Часті прояви 

низької дисципліни депутатів ішли на шкоду загальній репутації Верховної 

Ради. В 2012 р. лише 5 % громадян довіряли їй як вищому державному 

органу влади [322,с. 4]. Відвідування народними депутатами сесійних 

засідань залишалося найбільшою проблемою діяльності Верховної Ради 

України четвертого - восьмого скликань. 

    Під час роботи пленарних засідань Верховної Ради звичним явищем 

ставало т.з. голосування «чужою карткою», коли депутат здійснював 
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голосування за відсутнього депутата чи за групи депутатів. Цим самим 

депутатом грубо порушувався визначений законом України і Регламентом 

Верховної Ради принцип персонального голосування. 

    Лише у стадії становлення перебували основи професійної депутатської 

етики. Регламент Верховної Ради та інші закони України не передбачали 

способів забезпечення дотримання депутатами трудової дисципліни. 

М'якими і неефективними були заходи відповідальності, які застосовувалися 

щодо недисциплінованих депутатів. Верховною Радою України досить 

повільно розв'язувалося питання ухвалення кодексу доброчесної поведінки 

депутатів. У 2012 р. такі кодекси ухвалили 13 країн Євросоюзу. В Україні у 

2009 р Верховна Рада відхилила розроблений групою депутатів кодекс 

доброчесності поведінки депутатів України. У 2012 р був ухвалений Закон 

України «Про правила етичної поведінки», який стосувався в більшості 

держслужбовців [140]. У ньому не знайшло відображення багато аспектів 

регулювання поведінки народних депутатів, до того ж  він втратив чинність в 

2015 р. В  2016 і 2017 рр.  групами народних депутатів кілька разів робилися 

спроби презентації меморандуму про наміри ухвалити цей закон [44, с. 201]. 

   Чинні закони України не  визначали поняття «етика народного депутата», 

стандарти їх поведінки. Вони у плані регулювання поведінки депутатів 

містили багато невирішених питань. 

    Внаслідок широким залишався сегмент порушень депутатами норм етики. 

Нерідко у Верховній Раді мали місце хуліганські дії. Депутати часто 

вдавалися до такої форми, як блокування роботи сесійної зали. Для роботи 

депутатів все більш властивими була брутальність, прагнення вирішення 

питань за допомогою суперечок, іноді бійок. Погіршувалася культура 

спілкування один з одним у сесійній залі, на телешоу та інших публічних 

заходах. З цього приводу Д. Чобіт  слушно зазначив: «У першій Верховній 

Раді… ніхто колегу не обізвав «брехуном» або не сказав, що він 

«бреше»…Та майже щодня їхня мова щедро посипана усілякими образами, а 
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слова «брехун» і «бреше» у цих правдолюбців уже стали буденними» 

[502, с. 184]. 

    Автори видання «Парламентська етика в Україні. Реалії, потреби, 

перспективи», зазначають, що «поширеною практикою серед народних 

депутатів є вирішення під час сесійних засідань своїх особистих справ, не 

пов'язаних з виконанням професійних обов'язків, які неодноразово 

фіксувалися журналістами (приватна переписка з гаджетів, читання 

розважальних видань тощо). Гучні розмови та викрики із залу, перемовини 

депутатів у ложі Кабміну з міністрами почасти перешкоджали спікеру вести 

засідання» [322, с. 16]. 

     Часто неетична поведінка депутатів викликала негативну оцінку громадян. 

За результатами опитування, проведеного у 2017 р. Інститутом соціальних 

технологій «Соціополіс» спільно з контакт-центром «2 call», лише 4,4% 

опитаних громадян України вважали, що депутати Верховної Ради 

переважно дотримуються норм депутатської етики» [322, с. 56].  

    Шум у сесійній залі ставав звичною практикою в роботі пленарних 

засідань. Використовувалися гучномовці, часто спеціальні предмети. 

Ратифікація в 2011 р. так званих «Харківських угод» супроводжувалася 

бійками та нанесенням один одному тілесних ушкоджень. 

   Наявність у депутатів значних привілеїв у більшості випадків призводила 

до їх аморальної поведінки. Чинна в Україні депутатська недоторканність 

робила неможливою притягнення до відповідальності народного депутата, 

що вчинив злочинні дії. За висновками  І. Динник, «недоторканність була 

одним з факторів, який приваблював до законодавчого органу представників 

бізнесу, збільшував потенційні корупційні ризики та конфлікти інтересів, 

прихований лобізм» [94]. 

    У законах України нечітко проводилася межа між імунітетом і привілеями 

депутатів. Депутати залишилися недосяжними для правоохоронних органів. 

Потрібно було змінити ст. 80 Конституції України, де зазначалося: «Народні 

депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до 
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кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані»                   

[202, с. 31 - 32]. Принцип імперативного партійного мандату де-юре 

передбачав відповідальність депутатів перед виборцями, партія у свою чергу 

могла його відкликати і позбавити мандата. 

     При т.з. Тимчасовій природі депутатського мандата, коли депутат 

виконував повноваження у кращому випадку протягом п'яти років, спонукало 

народних обранців діяти раціонально і поспіхом. Думка про швидку втрату 

статусу їх переслідувала постійно. На думку І. Жіліної, «бажання 

законотворців обміняти політичну підтримку на отримання грошової 

винагороди створювало умови для корупції»[125, с. 58]. 

    Недоторканність народних депутатів була одним з найвагоміших факторів, 

що стримував боротьбу  з корупцією. Закон України « Про статус народного 

депутата України» (ст.127) визначив, що «народний депутат не може бути 

притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий 

заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку 

без його письмової згоди, або згоди Верховної Ради України, а в період між 

сесіями Верховної Ради України – Президії… з наступним затвердженням 

Верховною Радою законом України [141]. 

    Депутати нерідко користувалися депутатською недоторканністю, як 

ліцензією на корупційну діяльність. Ті народні депутати, яким правоохоронні 

органи висували звинувачення у кримінальному правопорушенні, 

використовували свою недоторканність і уникали участі у процесуальних 

діях.  Поширеною практикою у Верховній Раді була втеча народних 

депутатів за кордон напередодні голосування щодо зняття з них депутатської 

недоторканності.  Відомим став випадок таких дій О. Онищенка. Публічне 

значення мав арешт у сесійній залі народного депутата  І. Мусійчука за 

висунутими звинуваченнями у корупції. 

     Чинне законодавство було прописано, очевидно, свідомо самими 

депутатами так, аби практично було складно притягнути депутата, який 

порушував закони, до відповідальності. Аби це зробити, потрібно було зняти 
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з нього депутатську недоторканність. Закон України «Про регламент 

Верховної Ради України» передбачив алгоритм розгляду Верховною Радою 

питання про притягнення до відповідальності, затримання та арешту. За ним 

на Комітет з регламенту покладалися повноваження, які включали в себе 

функції судової влади, а сама процедура розгляду питання в Комітеті і 

сесійній залі була настільки громіздкою, тривалою, що дозволяла уникати 

відповідальності. Наприклад, народні депутати Сергій Клюєв і О. Онищенко 

виїхали за кордон. Тому парламентська процедура притягнення депутата до 

кримінальної відповідальності застосовувалася у поодиноких, а 

недоторканність знімалася в екстраординарних випадках. У 1999 р. 

недоторканність з П. Лазаренка була знята вже після того, як він покинув 

Україну. В 2009 р. за підозрою у вбивстві депутатського імунітету був 

позбавлений В. Лозинський. У 2010-2013 рр. почала застосовуватися 

процедура зняття з депутата недоторканності за рішенням Вищого 

адміністративного суду України. В  такий спосіб мандатів позбулися 

депутати П.  Балога, О. Домбровський, І. Марков, С. Власенко.  

    Особливістю українського варіанту депутатської недоторканності було те, 

що він сприяв формуванню міжфракційної  кругової поруки, яка виводила 

народного депутата в особливу «безкарну касту».  

      Конституція України, Закони України «Про статус народного депутата» 

та «Про регламент Верховної Ради», що регулювали депутатську 

недоторканність, містили жорсткі норми, які забороняли обшук, огляд 

особистих речей, транспорту, службових приміщень депутатів. Нерідко цим 

користалися не чисті на руку ділки і робили покупки у депутатів посвідчень 

помічників, таблички «службових приміщень» тощо. 

    Законом України «Про статус народного депутата України» передбачалися 

соціальні гарантії та привілеї діяльності народних депутатів. Матеріальне 

забезпечення їх було достатньо високим. Держава гарантувала виплату 

зарплати і відшкодувала витрати, потрібні для виконання депутатами 

обов'язків. Водночас не завжди і не для всіх депутатів державне 
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фінансування було визначальним. Значна частина депутатів мали 

додаткові надходження, в тому числі від фракційних трансфертів, 

оголошення лобістських депутатських запитів, тіньового лобіювання 

законопроектів тощо. Незважаючи на високе, порівняно з пересічними 

громадянами, офіційне матеріальне забезпечення, воно не могло бути 

перепоною можливим корупційним діянням. Окремі депутати лобіювати у 

Верховній Раді законопроекти, які могли коштувати замовнику  сотні тисяч і 

мільйони доларів. Крім того, більшість депутатів до потрапляння у Верховну 

Раду мали високі заробітки у бізнес-структурах. До корупційних зловживань 

їх спонукала і висока вартість виборів. 

    Для депутатів-мільйонерів властивим було зловживання коштами, які їм 

виділялися з Держбюджету для виконання депутатських повноважень. За 

оцінкою видання «Парламентська етика в Україні, реалії, потреби, 

перспективи», «у 2015 році компенсацію за житло отримали 119 офіційних 

нардепів-мільйонерів» [322, с. 21]. 

     Чимало депутатів після ухвалення Закону України «Про запобігання 

корупції», яким передбачалося електронне декларування майнового стану, 

вдавалися до приховування відомостей, внесення неправдивих даних. Для 

деяких з них дана норма закону ставала предметом насмішки. Мали місце 

«декларування трильйонних статків», «подарунків від Святого Миколая» 

тощо [322, с. 19]. 

   У Верховній Раді третього-восьмого скликань все більш помітним ставав 

занепад політичної культури депутатів. Бізнес-інтереси, які все більше 

ставали визначальними в їх діяльності, послаблювали їх роль як політиків, 

здатних брати на себе провідну роль у забезпеченні суспільного розвитку. 

Політолог І. Лосєв зазначив: «…всі події останніх років продемонстрували 

нам, як сказав поет, вагомо, грубо, зримо, що в Україні немає еліти у 

власному значенні цього слова. Група осіб з величезними прибутками, 

наддорогими  автомобілями й вічною пропискою у Верховній Раді України є, 

а еліти немає. Політична еліта – це люди, які перебувають при владі або 
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навколо влади й гостро відчувають особливу відповідальність за долю 

країни, здатні діяти, керуючись не шкурницькими інстинктами, а вищими 

цінностями. А нині її просто немає. А те, що ми маємо, - носії феноменальної 

безвідповідальності та моральної неповноцінності – це антиеліта. Вона не 

здатна розбудовувати країну, вона здатна її лише руйнувати, розтягуючи на 

свої егоїстичні потреби» [530]. 

     Отже, в діяльності народних депутатів України було багато проблем, які 

зумовлювалися головним чином статусом, умовами потрапляння до 

парламенту, чисельним і якісним складом. Корупція мала тотальний і 

багатовимірний характер, поширювалася на багатьох напрямках 

законотворення. Для значної частини депутатів властивою була низька 

політична культура, схильність до порушення трудової дисципліни, 

порушення норм депутатської етики тощо. 

 

 

3.3. Роль тіньового лобізму у законотворчому процесі 

 

     Тіньова лобістська діяльність ставала породженням корупції у Верховній 

Раді України. Консолідація 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. 

Нерозвинутість  груп - інтересів практично робило неповноцінною політичну 

систему України. Відбувалося переміщування їх функцій з політичними 

партіями. За спостереженням О. Долженкова, «нерідко виникнувши як група 

тиску, організація перетворювалася на політичну партію. Водночас 

організації, що за своїм формально-правовим статусом були політичними 

партіями, часто діяли як група тиску» [103, с. 34 - 37]. Водночас, за умов 

концентрації державою регуляторних функцій, збереження громіздкого 
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чиновницького апарату, надмірної легалізації та формалізації процедур 

ухвалення рішень «тіньова» лобістська діяльність виявляла ефективність. 

      В 1990-і роки вплив на владу намагалися здійснювати тисячі 

самодіяльних груп і рухів. Пізніше коло бажаючих різко скоротилося і 

почало обмежуватися в основному представниками великого бізнесу, а 

процес впровадження вигідних рішень відбувався за все більш непрозорими 

схемами. За умов послаблення державних інституцій та зростання в 

економічному житті ролі чиновників провідна роль покладалася на 

«телефонне право», «відомчу поруку», корупцію. Вони виступали 

замінниками лобістської діяльності. 

     В Україні відбувалося лише формування кола осіб, для яких лобістська 

діяльність ставала професією. Бізнес-групами та корпораціями велися 

постійні пошуки людей з т.з. широкими зв'язками та знайомствами у владі. 

Власники бізнесу заручалися підтримкою «потрібних людей», намагаючись 

за їх допомоги задовольнити власні бізнес-інтереси або захистити вже наявні 

економічні активи. 

    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. Конституція України закріплювала 

загальні умови участі громадян в управлінні державними справами (ст.38), а 

також право їх об'єднуватися з метою захисту прав, задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів (ст. 36) [202]. Таким 

чином громадянам надавалося право володіння конституційним правом 

відстоювати свої інтереси в органах влади та місцевого самоврядування, а 

також об'єднуватися в громадські організації. 

      Верховною Радою України було зроблено кілька спроб впровадження 

інституту цивілізованого лобізму. Починаючи з 1999 р., до комітетів 

Верховної Ради було подано на розгляд кілька законопроектів, підготовлених 
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народними депутатами: Ю. Сахном, І. Гринівим, В. Коновалюком, а 

також робочими групами: Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, 

Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту професійного 

лобіювання [189, с. 170 - 175]. Проте жоден з них Верховною Радою не був 

ухвалений. 

     Явище лобізму складно вживалося у свідомість українського суспільства. 

Як зазначив дослідник М. Росенко, «слово «лобіст»» найчастіше 

використовувалося як лайливе, з аморально-кримінальним відтінком. В 

термін вкладався лише «тіньовий» сенс в чомусь, що нагадував ефект від слів 

«блат», «підкуп», «покупка голосів» в чиїх-небудь корисливих або вузько-

партійних інтересах у збиток інтересам інших, перш за все суспільним» 

[404]. 

    Причини даних підходів походили з радянського минулого, де управління 

суспільними процесами вибудовувалася на засадах соціальної уніфікації, 

коли державою не лише узгоджувалися, а й формувалися суспільні інтереси. 

Лобістська діяльність при державній формі власності відбувалася 

здебільшого на рівні республік і відомств за доступ до ресурсів. Лобізм 

вважався суто негативним і капіталістичним явищем. 

    Для розвинутих країн лобістська діяльність використовувалася у якості 

інструменту, за допомогою якого різні групи інтересів залучалися до 

політичного процесу. Лобістська діяльність тут традиційно розглядалася 

важливим інститутом демократії, засобом збалансування інтересів держави і 

суспільства. Так, Німеччина досягла в цьому питанні успіхів завдяки 

легалізації «внутрішньої» лобістської діяльності. Кодекс поведінки члена 

Бундестагу зобов'язував депутата, зацікавленого в прийнятті потрібного 

законодавчого рішення, зробити заяву перед його обговоренням. Крім того, 

депутати зобов'язувалися декларувати свої доходи від лобістської діяльності. 

Лобістську діяльність врегульовувало положення «Про реєстрацію союзів та 

їх представників у Бундестазі». Кодекс поведінки члена Бундестагу 

зобов'язував депутата, зацікавленого у рішенні, заявити про це перед 
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обговоренням; крім того, депутати зобов'язані вказати свої доходи, 

отримані як гонорар за лобістську діяльність [116, с. 197]. 

     Відсутність соціального законодавства, яке б легалізувало лобістську 

діяльність, змушувала народних депутатів працювати «в тіні». Для прикладу, 

у Великобританії лобізм підтримувався законами, лобісти парламентських 

агентів запрошувалися до дискусій до того чи іншого законопроекту. Закон 

про лобізм дозволяв члену англійського парламенту офіційно бути 

представником комерційних інтересів однієї зі сторін при укладанні ділової 

угоди [76, с. 6]. В демократичних країнах лобізм традиційно розвивався на 

противагу державній бюрократії. Лобістська діяльність дозволяла тримати 

державну владу в тонусі, заставляла постійно реагувати на потреби, що 

постали у суспільстві, та дбати про їх задоволення. В багатьох країнах 

успішно діяв такий механізм узгодження групових інтересів у парламентах, 

як логролінг. В Україні факти «корупційності» депутатів та чиновників 

нерідко замовчувалися. Для порівняння, «прозорий» лобізм в США і ЄС 

практично не зазнавав впливу корупції. Лобісти віддавали перевагу роботі в 

рамках законодавства, виступали добросовісними платниками податків. 

Аналітики часто наводять хрестоматійний приклад лобістської діяльності 

американського конгресмена Джона Маккейна у Конгресі, коли він провів 

закон, що наклав заборону на закупівлю російських двигунів для запуску 

супутників, і натомість з державного бюджету почалося виділення коштів на 

розробку двигуна власного виробництва [67, с. 42]. 

    Україна зробила лише  перший реальний крок по впровадженню 

«відкритого» інституту лобізму, уклавши Угоду про асоціацію з ЄС, окрема 

стаття якої передбачала зобов'язання сторін сприяти розбудові лобістської 

діяльності. 

    Розвиток тіньового лобізму в Україні відбувався внаслідок специфічних 

умов задоволення групових інтересів, коли безальтернативно в соціально-

економічному житті зберігалося домінування великого бізнесу. Стосунки з 

владою ним вибудовувалися головним чином на корупційних началах. 
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Середній і дрібний бізнес за таких умов потрапляв у дискримінаційні 

умови і не міг розвиватися. Тіньовий лобізм виконував роль свого роду 

механізму ухвалення державних рішень. Залишаючись поза державним і 

громадським контролем, сприяв забезпеченню вузькогрупових вимог у 

Верховній Раді України. 

    Тіньовий лобізму вносив розкол в українське суспільство. На ухвалення 

Верховною Радою рішень ключовий вирішальний вплив мали суспільні 

групи, які монополізували вплив на владу і становили меншість. Інтереси 

більшості, яка делегувала повноваження і своє представництво 

законодавчому органу влади, залишалися ущемленими. 

    Процес прийняття законів і рішень Верховною Радою переходив у  

непублічну площину, вирізнявся хаотичністю, був пронизаний корупцією. 

Суспільна більшість відчувала себе відрізаною від «кухні» вироблення 

ключових політичних рішень. 

   Корупція у лобіюванні ухвалення потрібних рішень відігравала ключову 

роль, виступала імперативом представництва інтересів ФПГ. Дослідження 

Центру прогнозування соціально-економічних і політичних процесів, 

проведені в 1998 р., показали, що з опитаних керівників підприємств і 

бізнесменів у різних регіонах України 64 % зазначили на тому, що корупція 

була «найбільш ефективним способом просувати справу» [433 с. 89]. 

     Тіньова лобістська діяльність депутатів тісно перепліталася корупцією. 

Владні повноваження використовувалися депутатами для задоволення 

власних чи групових інтересів. Контакти  між тими, хто ухвалював рішення, і 

зацікавленими особами були негласними. За оцінкою  В. Ляшенка, «виникає 

акт протекції, постанова, закон, що ставали підставою для надання пільг, 

дотацій, субсидій тощо – власне створювали вигідні для одного чи кількох 

суб'єктів умови діяльності» [262, с. 28 - 29]. 

     Таким чином, присутність тіньового лобізму девальвувало легітимність 

ухвалених законів. Суспільству залишалися невідомими  «дійові особи», що 

мали ключовий вплив на ухвалення рішень законодавчим органом. Воно 
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також не могло знати, хто з політиків мав нести персональну 

відповідальність за вироблення політики держави. На думку В. Нестерович,  

«лобіювання мало деструктивний характер, що виражалося переважно щодо 

питань, пов'язаних з розподілом і перерозподілом економічних ресурсів, 

власності й сфер впливу» [304, с. 565]. 

   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. 

Тіньовий лобізм  деформував  законотворчу діяльність Верховної Ради. Все 

більше депутатів намагалися працювати за лобістським принципом. 

Свідченням зростаючої ролі тіньового лобізму ставали регулярні безсистемні 

прагнення депутатів вносити зміни до чинного законодавства. Це було 

абсурдною практикою, яка дискредитувала законотворчу діяльність 

Верховної Ради. Зміни до законів найчастіше розроблялися і ухвалювалися 

депутатами в інтересах ФПГ та інших бізнес-груп. 

    Перевага в законотворчому процесі ролі фактора лобізму тіньових 

інтересів цілком закономірно обумовлювала падіння довіри суспільства до 

Верховної Ради як вищого законодавчого органу влади. Згідно порівняльного 

аналізу загальнонаціональних досліджень 2007-2009 років, для Порогової 

програми Корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС), яке провів Київський 

міжнародний інститут соціології протягом 2007-2009 років, рівень довіри 

громадян до Верховної Ради знизився у 2,5 рази відповідно з 10,8 % до 4,2% 

[444, с. 13]. 

Занадто широка палітра бізнес-інтересів, що привносилася у парламенті, 

деформувала його природне призначення – вищого законодавчого органу 

влади. Резонним є твердження Т. Гузенкової, що український парламент 

майже в кожному складі уявлявся зібранням колективних та індивідуальних 

лобістів, які обстоювали інтереси різних груп «кланів», партій тощо                     

[83, с. 84]. Регулярно зростала затребуваність на посередницьку (лобістську) 

діяльність. Відповідно розширювалося коло осіб, які долучалися до 
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просування бізнес-інтересів. Верховна Рада  переживала 

постійний тиск  з боку лобістів. Справа в тому, що регіони і окремі 

корпорації мали настільки великі бізнес-інтереси, що їх не могли 

задовольнити чи надати супроводу обрані від того чи іншого регіону чи 

політичної сили народні депутати. Для України властивим ставало 

формування пострадянського формату лобістської діяльності за галузевою 

ознакою, коли кожна галузь у Верховній Раді намагалася мати власне лобі. 

Традиційно лобістів мали аграрники, промисловці, банкіри тощо. Практично 

всі галузі господарства намагалися мати представників своїх інтересів у 

Верховній Раді України. 

    Дослідник В. Головко, узагальнюючи досвід лобістської діяльності в 

Україні, виділив чотири основні її складники: інституційний (коли 

інструментом виступали об'єднання та організації промисловців); проектний 

(коли для вирішення конкретного питання великі компанії залучали, зокрема 

на фінансових засадах, певних народних депутатів (або їх групи), 

високопосадовців центральних і місцевих органів влади тощо, що однак не 

передбачало тривалої співпраці); міжособистісний (коли лобіювання 

відбувалося через родинні, дружні й подібні зв'язки); партійний (коли 

інструментом виступали політичні партії та групи народних депутатів)                 

[73, с. 247]. 

     Способи лобістської діяльність зазнавали змін по мірі розширення кола 

представників великого бізнесу. За оцінкою політолога К. Бондаренка, 

«Якщо раніше представники великого бізнесу використовували олігархів у 

якості лобістів своїх інтересів на вищому рівні, то з 2000 року лобіювання 

інтересів через представників номенклатури виявлялося більш сприятливою 

справою: крупний чиновник не вимагав безумовного підпорядкування собі і 

залишав за великим бізнесом право на самостійну діяльність» [36, с. 389]. 

Інтереси вітчизняного гірничо-металургійного комплексу у Верховній Раді 

лобіювалися низкою галузевих об'єднань, більшість з яких трансформувалися 

з радянських структур управління народним господарством. Серед таких 
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потужних лобістських об’єднань була Українська асоціація 

підприємств чорної металургії, господарське багатопрофільне об'єднання 

«Укркокс», виробничо-господарське об'єднання «Металургпром» тощо. 

Інституційне лобіювання, як зазначає В. Головко, «було однією з найбільш 

цивілізованих серед застосовуваних українських ГМК форм, яка з цього 

погляду мала перспективне майбутнє. Водночас перешкодою для нього часто 

виступала й виступає неспроможність таких об'єднань зберегти 

рівновіддаленість до провідних металургійних ФПГ». [73, с. 205]. 

    Ключовими учасниками лобістської діяльності у Верховній Раді виступали 

ФПГ. Їх інтереси суттєво інтегрувалися в процеси законотворення та 

ухвалення Верховною Радою інших політичних рішень. Корупція найчастіше 

виконувала роль «точки доступу», за допомогою якої ФПГ здійснювали 

вплив на діяльність народних депутатів з тим, аби вони ухвалювали  потрібні  

рішення. Вагоме виборче представництво великого бізнесу обмежувало 

право балотуватися до парламенту інших соціальних груп. Лише в 2002 р. 

закон вніс заборону на висунення одних і тих кандидатів по списку партій і 

мажоритарному округу. Кожні чергові (позачергові) після 1998 р. вибори 

сприяли посиленню присутності серед депутатів представників ФПГ. Серед 

111 позапартійних депутатів, обраних на виборах 1998 р., майже 100 були 

представниками капіталу [127, с. 40]. До парламенту пройшло 12 – 15 % 

замаскованих бізнесменів, які володіли підприємствами, зареєстрованими на 

підставних осіб [297, с. 59]. 

     За спостереження М. Томенка, «у 1998 р. у результаті виборів за 

мажоритарно-пропорційною системою набули популярності досі невідомі 

політичні актори, такі як В. Пінчук. Ще пізніше на політичну арену вийшли 

представники донецької групи, насамперед В. Янукович» [464, с. 79]. 

      Протягом 2002-2018 рр. відбувалося зростання  участі у виборах великого 

бізнесу і зменшення виборчої ролі громадських організацій, представників 

середнього і малого бізнесу. В 2014 р. зросла участь у виборах 
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громадянського суспільства. Верховну Раду України поповнила 

нова генерація політиків зі складу активістів Майдану. 

          В умовах, коли в епіцентр виборів потрапляли інтереси ФПГ, як 

слушно зазначали М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький, 

вибори перетворюються на спосіб внутрішньоелітного перегрупування сил, а 

нормативні вимоги конституційного права заміщуються правом сильного, що 

володіє матеріальними, владними та інформаційними ресурсами                       

[ 282, с. 115]. 

    На виборах 2006 р. ФПГ фінансували низку партій, які стали 

парламентськими: корпорація «Індустріальний союз Донбасу» і корпорація              

«Укрпромінвест» - Народний союз «Наша Україна»; група «Приват», 

корпорації «Укравто», «Запоріжсталь», «Фінанси і кредит» - «Блок 

Ю.Тимошенко»; група «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» 

-  Соціалістичну партію України; ЗАТ «System Capital Management» - Партію 

регіонів [326, с. 68]. 

   Від виборів до виборів серед народних депутатів зростала чисельність 

представників ФПГ та бізнес-груп. За роки незалежності чисельність 

підприємців у Верховній Раді України збільшилася з 12 % до 70 %                       

[293, с. 173]. 

Серед депутатів V скликання, за словами лідера «Трудової України» М. 

Сироти, вони становили «майже конституційну більшість – близько 300 осіб» 

[270, с. 48]. Представники ФПГ у парламенті сформували активну «третю 

силу». Починаючи з 2001 р. вона все активніше заявляла про власні інтереси, 

в тому числі в кадровій політиці. 

   Після 2005 р. зі зростанням ролі ФПГ почав нарощуватися їх вплив на 

виборчий процес. ФПГ вже намагалися примножувати свої капітали не 

менше через просування у владі «інтересів», але і шляхом безпосередньої 

участі у прийнятті потрібних рішень державними органами. Законотворчий 

процес у Верховній Раді України для них став виконувати роль ключового 

інструменту захисту і примноження власності. 
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   Відбувалися зміни у формах впливу ФПГ на діяльність Верховної 

Ради України. В 1994 – 1998 рр. ними використовувався позаінституційний 

вплив. Сформована в 1994 р. Верховна Рада мала  не більше п'ятої частини 

представників ФПГ [401, с. 80]. 

    Присутність ФПГ у Верховній Раді  спричинила зміни у ставленні 

представників влади до відстоювання національного інтересу. Починали 

домінувати приватно-групові інтереси. Експертне опитування УЦЕПД, 

проведене у 2003 р., показало, що лише 5,5 % опитаних вважали, що 

правляча еліта відстоювала національні інтереси. Водночас 74, 5 % експертів 

були переконані, що українська еліта досить успішно лобіює власні інтереси, 

64,8 % інтереси окремих бізнес – груп [119]. 

    У Верховній Раді України ФПГ просували свої інтереси «шляхом 

прийняття потрібних законів, норми яких перетворювалися на інструмент їх 

досягнення» [171,с.780 - 783]. 

    Отже, інтегрування їх у Верховну Раду зумовлювалося потребою 

законодавчої підтримки ведення бізнесу. Присутність бізнесмена чи 

представника групи у владі давала змогу  захищати бізнес від зазіхань 

конкурентів. В умовах непрозорих правил гри на ринку товарів і послуг 

політична діяльність допомагала забезпечити конкурентність застарілих і 

неефективних виробництв і не допустити банкрутства підприємств. 

    Депутати-представники ФПГ свої інтереси у Верховній Раді відстоювали 

безпосередньо або опосередковано. Найбільш результативною була 

цілеспрямована лобістська діяльність депутатів у комітетах і сесійній залі 

парламенту. Нерідко перед ухваленням потрібного рішення ними у ЗМІ 

організовувалася інформаційна кампанія, проводився збір підписів депутатів 

з метою формування громадської думки у потрібному річищі.  Дослідник   

Ю. Ганжуров такі дії відносить «до свого роду засобів тиску на депутатський 

корпус» [60, с. 51]. 

     Представники ФПГ у парламенті  являли собою суперечливу за 

інтересами лобістську групу. Всі вони виявляли інтерес до того, аби держава 
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їм гарантувала політичну і соціальну стабільність, захищала їх капітали. В 

інших питаннях, особливо в питанні наближення до керівництва держави, 

вони виступали в ролі  конкурентів. Президент України, у свою чергу, 

наближав одних, а інші залишались віддаленими. Це обумовлювало появу 

серед депутатів-бізнесменів  груп з різним ставленням до влади. На думку 

соціолога Т. Шульги, саме інтереси груп  «примушували їх створювати 

різноманітні організації, у тому числі і політичні партії,  які б формували ці 

інтереси, надавали їм публічно привабливу форму» [120, с. 24 - 37]. 

      Вирішальний вплив ФПГ  на законодавчу діяльність Верховної Ради 

розпочався після зміни виборчої систем і виборів  1998 р. Пропорційна 

система виборів розширила присутність і роль парламентських партій, а 

отже, і політичні можливості груп інтересів. Партійні проекти,  що 

сформували  парламент (ПЗУ,СДПУ(О),КПУ,СППУ), почали освоювати 

технології впливу на законодавчий процес. Одночасно ФПГ взяли у  васальну 

залежність  державних чиновників. До початку 2000-х років їх  вплив на 

виконавчу владу був опосередкованим, оскільки за Президентом України 

залишалося пріоритетне право формування уряду і адміністративного 

апарату. Після «справи Гонгадзе» і різкого падіння впливу на політичні 

процеси Л. Кучми представниками ФПГ у Верховній Раді  ініціювались 

конституційні зміни, які стосувалися запровадження парламентської 

республіки з тим, аби позбавити Президента України права формувати 

виконавчу владу. 

     Для ФПГ втрата можливості лобіювати свої інтереси у Верховній Раді 

означало появу труднощів у бізнесі. Відразу конкуренти розпочинали 

зводити з ними рахунки. Прикладом такої ситуації був К. Григоришин та 

зв'язана з ним  бізнес-група, які не провели в силу обставин на виборах 2002 

р. своїх депутатів. Жоден з них не був включений до виборчого списку 

СДПУ(о). Свого часу завдяки тісному співробітництву з Г. Суркісом і В. 

Медведчуком та використанню їх лобістських впливів їм вдалося одержати 

контроль над кількома обленерго, а також над значним сегментом металургії 
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і преференцій у банківській галузі. Після виборів    К. Григоришин 

втратив Сумиобленерго, Тернопільобленерго, Львівобленерго, Запорізький 

феросплавний завод, було змінено керівництво банку «БИГ - Енергія» [36, с. 

471 - 472]. 

     В Україні ФПГ була сформована і діяла розгалужена мережа контор, 

агентств,  які  організовували тиск на народних депутатів. Власниками їх 

були групи інтересів. Через них найчастіше вівся  підкуп депутатів. 

    Специфіка вітчизняної лобістської діяльності полягала  в тому, що значна 

частина груп інтересів віддавала перевагу лобіюванню своїх інтересів через 

використання права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів і 

Секретаріату Президента України. Дана практика суттєво полегшувала  

«проходження» через Верховну Раду потрібних їм законопроектів. 

    Процес лобіювання інтересів в українських реаліях носив вузькогруповий 

характер. Ухвалені депутатами лобістські закони стосувалися задоволення 

інтересів лише невеликого кола осіб. 

   Неврегульованість законами лобістської діяльності ставила в нелегальне 

становище лобістів. В Україні, за висновком В. Сергєєва, відбувалося 

«маскування лобістських організацій під партії, громадські організації 

тощо»[420, с. 88 - 95]. 

    Для лобістських груп у Верховній Раді виняткове значення мало 

задоволення інтересу зацікавленої сторони. Він задовольнявся шляхом 

ухвалення законів, норми яких і слугували інструментарієм для досягнення 

конкретних матеріальних благ. 

   Про напрямки діяльності лобістських груп у Верховній Раді можна 

простежити по законах, які ухвалювалися. Найчастіше інтереси лобістів 

концентрувалися навколо законів, які регулювали процедури надання пільг і 

дозволів, проведення приватизації об'єктів за спеціальними схемами, 

виділення державних кредитів тощо. 

   Лобістські закони ухвалювалися за певною процедурою проходження у 

Верховній Раді. Проекти законів готувалися фахівцями, які залучалися 
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бізнес-групами. Ними обирався суб'єкт законодавчої ініціативи. 

Традиційно в цій ролі виступали Кабінет міністрів і Адміністрація 

Президента, Верховна Рада України. Лобісти готували експертні висновки, у 

яких обґрунтовувалася доцільність прийняття нового закону чи внесення 

змін чи доповнень до діючих законів. Внесенню проекту на розгляд сесійної 

зали передувала підготовка висновків профільного комітету, участь в 

засіданні якого обов'язково брали представники груп інтересів. Ними 

проводилася низка неформальних зустрічей з народними депутатами, 

міністрами, під час яких погоджувався зміст законопроектів та 

обговорювалася процедура проходження через залу засідань. Лобістами у 

Верховній Раді зазвичай використовувалися недозволені методи, в тому числі 

кулуарні змови, тіньові зв'язки. Ними рухали передусім меркантильні вигоди. 

    Активними лобістами інтересів у Верховній Раді виступали політичні 

партії як ті, що були парламентські, так і ті, що не здолали відповідного 

прохідного бар'єру на виборах.  

     Роль лобістів у Верховній Раді також виконували окремі народні 

депутати. Існувало кілька способів лобістської діяльності народних 

депутатів. Перший, це коли депутат безпосередньо налагоджував тіньові 

зв'язки, вів кулуарні переговори з іншими депутатами чи чиновниками 

органів виконавчої влади з питань, що цікавили його особисто чи замовників. 

Другий, це коли народний  депутат опосередковано здійснював лобістську 

діяльність, організовуючи акції у ЗМІ, збирав підписи, проводив інші 

публічні заходи з формування громадської думки, а також використовував 

інші засоби тиску на депутатів. 

    Таким чином, внаслідок відсутності в Україні законодавчого поля для 

лобіювання інтересів більшість народних депутатів левову частку часу 

використовували для розв'язання бізнесових питань, відставляючи на потім 

проблеми загальнодержавної ваги. Масова участь депутатів у лобістській 

діяльності зумовлювалася також непрофесійністю Верховної Ради. Групи 

тиску «для впливу на депутатів використовували парламентський апарат, 
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помічників депутатів» [103, с. 35 - 36]. Верховна Рада втрачала 

представницький характер діяльності і не діяла в інтересах усього 

суспільства. Де-факто вона ставала схожою на місце, де збиралося кілька 

закритих бізнес-клубів,  платформою вирішення корпоративних інтересів. На 

2000 р. 364 народних депутатів України мали безпосереднє чи побічне 

відношення до 3105 комерційних структур, які контролювали майже чверть 

імпорту та 10 % експорту країни [105, с. 108]. 

   Лобістська діяльність депутатами найчастіше велася у формі підкупу або 

тиску на чиновників з метою ухвалення ними вигідного рішення. Депутати, 

які виступали лобістами інтересів ФПГ і отримували за це матеріальні 

вигоди, були зацікавлені в збереженні корупційних схем. Тому найактивніше 

прагнули вони відтермінування ухвалення закону, який би вводив у правове 

русло лобістську діяльність. 

     У Верховній Раді траплялися випадки, коли депутати, які були вихідцями 

з великих ФПГ, особисто лобіювали інтереси, поєднуючи в одній особі як 

замовника, так і виконавця. 

    Народні депутати, як виразники інтересів народу, де-юре не могли бути 

лобістами інтересів,  де-факто більшість їх часто виявляли інтерес до того, 

аби «протиснути» вигідне рішення якогось «приватного» питання. 

    Для багатьох депутатів лобізм ставав головним засобом збагачення. 

Політолог К. Бондаренко до неперевершених лобістів відносить народного 

депутата О. Волкова, якому в 1998 році… «вдалося створити потужну групу 

впливу, яка включала в себе бізнес-структури (близькі до Волкова люди 

контролювали частину енергетичного пирога, в групу його впливу 

зарахували навіть Ігоря Бакая), політичні партії і ряд медіа-проектів»                      

[36, с. 254 - 255]. 

     Створена О. Волковим фракція «Відродження регіонів», до якої перейшла 

значна частина бізнесменів з інших фракцій, почала активно впливати на 

процеси прийняття державних рішень, оголосила в парламенті «холодну 

війну»  Народно-демократичній партії. На думку К. Бондаренка, «ця війна 
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показала, що окрема особа, як репрезентант потужного 

олігархічного синдикату в Україні, може важити більше, ніж багатотисячна 

партія» [36, с. 254 - 255]. 

   Корупційну основу мало лобіювання депутатами виділення коштів з 

державного бюджету для вирішення проблем в округах. В українській 

політиці досить часто траплялися випадки, коли виборчим округам, від яких 

обрані депутати, чи регіонам, які були електоральною базою провладних 

партій, надавалися надмірні, порівняно з іншими територіями, бюджетні  

субвенції. Щедрі капітальні видатки часто використовувалися  для фактичної 

купівлі голосів виборців чи лояльності місцевої еліти до народних депутатів, 

з яким пов'язували отримання  коштів із Державного бюджету [258, с. 16]. 

     Про зростання тіньового лобізму свідчать обсяги виділення з 

Держбюджету урядових гарантій на приватні проекти. Якщо в 2007 р. ці 

суми склали 17, 5 млрд. грн., то в 2010 р. зросли майже у 2,5 рази і склали 45 

млрд. грн. [527]. 

   Найпоширенішими формами лобізму були земельні схеми, політика у сфері 

паливно-енергетичного комплексу, допомога проблемним банкам, 

приватизація Укртелекому та так звані «інноваційні проекти» [285]. 

   Отже, несформовані в Україні прозорі правила лобістської діяльності 

породжували корупцію. Із зростанням бізнес-інтересів ФПГ та інших груп 

використовувалися тіньові способи лобіювання, які широко 

використовувалися народними депутатами. Тіньовий лобізм підривав 

авторитет Верховної Ради в суспільстві, спрямовував в небажане річище 

законотворчий процес.  

 

              3.4. Суспільне значення ухвалених антикорупційних законів 

    Складно проходив процес ухвалення Верховною Радою України 

антикорупційних законів. Справа в тому, що Україна не мала історичного 

досвіду створення, а також реалізації  антикорупційного законодавства. 
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Таким чином,  даний процес організовувався у парламенті  з 

початку. В досліджувані роки набувалася певна традиція підготовки 

специфічного законодавства. Протягом 1992 – 2017 рр. в Україні Верховна 

Рада ухвалила близько 100  нормативних актів, які мали антикорупційний 

характер [ 299 с. 12]. 

     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 в 1992 р. під назвою «Про утворення Тимчасової 

депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом», паралельно з 

такими дефініціями, як мафія і тіньова економіка. Народними депутатами 

явище корупції бачилося  у широкому сенсі службових зловживань 

чиновницького апарату. 

   Верховна Рада України стала ключовим органом, який законами 

забезпечував роботу антикорупційних органів. У створенні та своїй 

діяльності дані органи пройшли довгий еволюційний шлях. Закон України 

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» 

(1993 р.) передбачав, що крім спеціального органу Координаційного комітету 

по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові 

України, спецпідрозділів МВС і СБ України до боротьби з корупцією 

долучалася вертикаль державних органів:  прокуратури, митних органів, 
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підрозділів прикордонних військ, органів Державної податкової 

адміністрації та Державної контрольно-ревізійної служби, Національного 

банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна. Таким чином, 

наступ на корупцію мала здійснювати вся система органів влади [138]. 

Водночас при цьому мало місце змішування повноважень різних органів. 

    У 1997 р. групою депутатів Верховної Ради було підготовлено 

законопроект про Національне бюро розслідувань. Протягом року тривало 

його обговорення на рівні експертів. Проте Верховна Рада не підтримала 

проект, заблокувавши на невизначений термін створення незалежною 

державою органу, який би узяв на себе організаційні заходи по реалізації 

антикорупційної політики. Тобто протягом 1990-х років до боротьби 

залучалися органи зі специфічними функціями. В їх складі для цього 

створювалися відповідні підрозділи. Для порівняння, у країнах Європи 

функції протидії корупції виконували фінансові і контролюючі органи.  

    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. 

    Верховна Рада України ратифікувала Кримінальну конвенцію Ради Європи 

про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р., Додатковий протокол до цієї 

конвенції від 15 травня 2003 р.; Цивільну конвенцію Ради Європи про 

боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р; Конвенцію ООН проти 

корупції від 11 грудня 2003 р.; Конвенцію Ради Європи про відмивання, 

пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про 

фінансування тероризму від 17 листопада 2010 р.; Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. Закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р.) став першим 

кроком Верховної Ради у напрямку імплементації вітчизняного 

кримінального законодавства до міжнародних правових актів. 
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Особливої уваги з боку Верховної Ради набула законотворча діяльність 

на третьому етапі, коли була розроблена і ухвалена нова антикорупційна 

інфраструктура в державі. Антикорупційній реформі відводилась провідна 

роль у забезпеченні успішної розбудови країни після Революції 

Гідності.[145]. Ухвалені Верховною Радою антикорупційні закони 

поділялися на кілька груп, які визначалися характером їх регуляторних 

функцій. Так, окрему групу становили закони, якими встановлювалися 

принципи антикорупційної політики та відповідальність за корупційні 

правопорушення. Зокрема це закони «Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», «Про 

запобігання корупції», «Про очищення влади», а також положення                               

Кримінально-процесуального, Цивільно-процесуального кодексів України, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

    Наступну групу ухвалених законів склали закони, що визначали діяльність 

спеціалізованих органів по боротьбі з корупцією: «Про Національне 

антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про національну 

поліцію», «Про державне бюро розслідувань», «Про Службу безпеки 

України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю». 

   Верховна Рада ухвалила закони, на основі яких правоохоронні органи 

отримували доступ до публічної інформації: «Про національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про дорожній рух», «Про державний 

земельний кадастр», «Про відкритість використання публічних коштів», 

«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до 

судових рішень» тощо. 

    Система електронного декларування в Україні приживалася 

проблематично. Мали місце випадки, коли народними депутатами, 
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чиновниками приховувалася чи викривлялася інформація. Україна в 

цьому плані відчувала брак історичного досвіду, на відміну від таких країн 

Європи, як Ісландія, Швеція, Норвегія, Данія, де «система декларування 

активів ґрунтувалася на традиційних цінностях і спиралася на заохочення 

етичної поведінки та «доброчесності» [193, с. 15].  

     На запобігання поширення корупції в економіці і спорті були ухвалені 

закони: «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», 

окремі положення Господарського і Господарсько-процесуального кодексів 

України, «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на 

результати офіційних спортивних змагань» та ін. 

   Етичні правила, антикорупційні обмеження і заборони для окремих 

посадових осіб і щодо запобігання політичній корупції визначали закони: 

«Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про політичні 

партії в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних 

депутатів України». 

   В 2014 р. до антикорупційного законодавства було внесено суттєві 

доповнення. Верховною Радою України були ухвалені закони: «Про 

запобігання корупції», «Про національне антикорупційне бюро України», які 

мали на меті створення інфраструктури протидії корупції. Крім створення 

Національного агентства з питань запобігання корупції і Національного 

антикорупційного бюро, вводився інститут викривачів. Внесеними змінами 

до Кодексу про адміністративні правопорушення України було розширено 

адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення. Як 

стверджує В. Валлє, «в основу концепції Національного антикорупційного 

бюро України закладена американсько-британська модель боротьби з 

корупцією, яка в 2004 році була запроваджена у Грузії» [45, с. 56]. 

   Закон України «Про очищення влади» передбачав норми, направлені на 

«недопущення до участі» в управлінні державними справами осіб, які своїми 

рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (або сприяли їх 

здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором 
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Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 

України або протиправне порушення прав і свобод людини» [140]. 

    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.     

      Ухвалені закони містили принципи функціонування системи 

електронного декларування доходів чиновників. Зміни, внесені до Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році», зобов'язували 

службовців подавати щорічні декларації відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» [132]. 

 Законодавчим завершенням формування нової антикорупційної 

інфраструктури в державі стало ухвалення 8-м скликанням Верховної Ради 

України Закону про Вищий антикорупційний суд 7 червня 2018 року, розгляд 

якого тривав більше двох років. Метою створення нового судового органу 

мав стати розгляд корупційних справ топ-посадовців за відповідним 

поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури.  До ухвалення цього закону закликали 

міжнародні фінансові та політичні установи – МВФ, Світовий банк, 

Євросоюз та США.[146] 

Але новостворені на основі ухвалених законів у 2014-2018 рр. профільні 

антикорупційні органи виявляли слабкість і неефективність. Зусилля їх 

спрямовувалися головним чином на виявлення корупції на низовому рівні 

чиновницької ієрархії. 

   Верховна Рада продовжувала розглядати основні напрями регуляторних 

функцій антикорупційних законів в догоду політичній кон'юнктурі, 

оминаючи логіку необхідності вчинення ефективних кроків по 
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попередженню 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. 

   Переважання лобістських інтересів при підготовці законопроектів суттєво 

ускладнювало законотворчу процедуру у Верховній Раді. Часто зазнавали 

змін загальні правила підготовки проектів законів, їх обговорення та 

ухвалення депутатами в сесійній залі. 

   Розробка антикорупційних законопроектів і їх ухвалення законів Верховної 

Ради України відбувалася за умов суперечливої суспільно-політичної 

обстановки, яка була викликана  жорсткою конкурентною боротьбою груп 

бізнес-інтересів. Законотворчий процес у Верховній Раді мав безсистемний і 

заполітизований характер. 

   Норми, які відносилися до т.з. корупційних ризиків, потрапляли до 

законопроектів, в тому числі і через відсутність дієвого громадянського 

контролю за законотворенням у Верховній Раді. Так було зведено нанівець 

всенародне обговорення проектів законів. Натомість з'явилися 

багаточисельні експерти від лобістських тіньових груп, які надавали 

експертну оцінку законопроектам з урахуванням їх бізнес-інтересів. Першим 

ефективним кроком у напрямку встановлення контролю за законотворчим 

процесом було прийняття в 2005 р. Міністерством юстиції України наказу 

«Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових 

актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів» [295], який передбачив нову 

процедуру реєстрації ухвалених законів. 

      Значні масштаби корупціогенності прийнятих законів зумовлювалися 

також і слабкою роллю у процесі законотворення науково-експертних 

установ. За визнанням фахівців, «в Україні лише формувалися науково-
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методичні підходи щодо проведення секторального правового 

моніторингу законів із превентивною метою» [306, с. 45 - 50]. Для 

порівняння, у демократичних країнах експертиза законів проводилася з 

метою виявлення тих положень законів, які самостійно чи у поєднанні з 

іншими нормами могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень або 

порушень, пов'язаних з корупцією.                       В Україні однією з 

експертних установ був  Інститут законодавства Верховної Ради України, до 

завдань якого входили: аналіз практики застосування законів та ефективності 

їх дій, розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; 

розробка найбільш важливих законопроектів; здійснення науково-правової 

експертизи окремих законопроектів; надання науково-методичної допомоги у 

здійсненні законодавчої та контрольної діяльності постійним комісіям 

Верховної Ради України» [360]. Законотворчий процес у Верховній Раді був 

організований у спосіб, коли забезпечувалися умови для зміцнення 

клієнтських відносин. Ухвалені закони служили інтересам вузького кола 

політиків, бізнесменів та чиновників. 

 Об’єктивну оцінку ухваленим антикорупційним законодавчим 

рішенням можна надати, спираючись на дані міжнародного рейтингу від 

Transparency International Ukraine – Індексу сприйняття корупції (CPI). Коли, 

не дивлячись на надмірну увагу до антикорупційної реформи народних 

депутатів, Кабміну, Президента, громадських організацій та міжнародної 

спільноти, досягти якихось значних здобутків не вдалося. Якщо у 2014 році 

Україна посідала 142 місце з 175 країн світу, то у 2018 році наша держава 

змогла піднятись  лише на 120 місце з 180 країн.  З іншого боку, таке 

покращення результату в цілому доводить позитивні тенденції в сфері 

боротьби з корупцією. «Прогрес, в основному, забезпечило покращення 

взаємодії влади і бізнесу: процедура автоматичного відшкодування податку 

на додану вартість, розширення сфери застосування систем ProZorro і 

DoZorro, відкриття Офісу бізнес-омбудсмена України.» [147] 
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Висновки до розділу 3 

 

     Корупція виконувала дестабілізуючу роль у виконанні Верховною Радою 

своїх повноважень як представницького і законодавчого органу влади. 

Негативні наслідки мали корупційні засоби у формуванні та діяльності 

фракцій. В Україні сформувався і діяв в такий спосіб тіньовий ринок 

членства у фракції, переходу депутатів з однієї фракції до іншої. Фракції 

формувалися головним чином в інтересах ФПГ. Сформовані з такою метою 

фракції мали специфічну організаційну будову, діяв принцип вождізму. 

Зміни фракційних конфігурацій у Верховній Раді п'ятого-восьмого скликань 

відбувалися з тим, аби змінити  політичні «правила гри» під конкретні               

бізнес-проекти. Процедура формування коаліцій депутатських груп і фракцій 

передбачала досягнення домовленостей про ухвалення потрібних рішень. 

Помітним явищем діяльності Верховної Ради було блокування роботи 

трибуни і президії. 

    Нерідко корупція використовувалася при формуванні керівних органів 

парламенту. Надмірна персоніфікація української політики відповідно 

вимагала від керівництва певних навичок збалансування групових інтересів. 

Тому його обрання було результатом компромісів провідних бізнесово-

політичних груп. Формування і розподіл комітетів парламенту протікало під 

контролем та за участі ФПГ. 

     Антикорупційну роботу Верховна Рада не могла результативно 

забезпечити і внаслідок чинного статусу народних депутатів України. Він 

зумовлював поширення корупції. 

    Статус депутатів дозволяв їм успішно захищати свій бізнес та 

використовувати засоби тіньового лобізму. Діяльність депутата набувала 

сакралізованої форми. Імперативний мандат консервував практику 

корпоративного і особистого представництва у Верховній Раді. Присутність у 

її стінах депутатів-корупціонерів підривало авторитет як вищого органу 
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влади. Депутати, зайняті лобістською діяльністю, як правило не брали 

участі у законотворчій чи профільній роботі. 

    З року в рік зростала чисельність депутатів, причетних до корупції. У 

Верховній Раді ними було створені корупційні схеми, які деформували 

законотворчий процес, завдавали шкоди вітчизняній економіці.                                 

Для депутатів-корупціонерів властивою була закритість, використання 

технології підкупу, сумісництво бізнесової і депутатської діяльності. 

Боротьбу з корупцією вони скоріше розглядали через призму політичних заяв 

та декларацій. Для депутатського корпусу характерним було погіршення 

освітнього рівня, порушення трудової дисципліни, занепад політичної 

культури. 

    Засобом корупції виступав тіньовий лобізм у законотворчому процесі. 

Тіньові способи лобістської діяльності зумовлювалися законодавчою 

неврегульованістю принципів лобізму. Наявність тіньового лобізму 

девальвувало законотворчий процес. 

    Антикорупційне законодавство напрацьовувалося за досить непростих 

політичних умов, часто за відсутності вітчизняної традиції. У 2014-2018  

роках Верховною Радою було фактично створено нову антикорупційну 

інфраструктуру, яка завершилася ухваленням Закону про Вищий 

антикорупційний суд 7 червня 2018 року. Вказані дії народних депутатів 8-го 

скликання призвели до покращення позиції України в міжнародних 

антикорупційних рейтингах, але загалом держава так і залишилась серед 

глибоко корупційних країн. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОДАВЧИЙ ВИМІР АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРАХ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

 

      4.1. Застосування законодавства в подоланні корупції в 

повсякденному житті українців. 

 

     Так звана побутова корупція займала власне місце у широкому спектрі 

суспільних відносин. Хабарництво виконувало роль чи не єдиного 

можливого способу вирішення громадянами України власних питань. За 

оцінкою Національної агенції запобігання корупції, різне сприйняття 

прошарками українським суспільством явища поширення корупції 

обумовлювалося наступними факторами. «По-перше, бідність робить 

проблему корупції другорядною». Так, за даними дослідження, збільшення 

рівня корупції у повсякденному житті (у школах, вузах, ЖЕКах, лікарнях та 

ін.) не було в рейтингу першочергових проблем і займало сьому сходинку 

після проблем  медичного забезпечення (51%), зростання цін (54 %), низьких 

зарплат (46%) та пенсій (29%), безробіття (40%). По-друге, сприйняття 

необхідності використовувати корупцію є важливим елементом масової 

свідомості в Україні. Українці водночас визначають як поширення корупції, 

так і її функціональність…; по-третє, корупція розглядається як невідворотне 

явище, що має сталі традиції, вікову систему державних інституцій; по-

четверте, оцінки сприйняття поширеності корупції в масовій свідомості 

корелюють із загальними оцінками політичної та економічної ситуації в 

Україні [369].  

      Ціннісний вакуум, що виник в українському суспільстві після відмови від 

цінностей радянської епохи й повільного формування нових установок, став 
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основною причиною поширення корупції. На різних рівнях 

комунікації пропагувалися передусім збагачення, вседозволеність, 

досягнення особистої мети за будь-яку ціну. Політолог Є. Невмержицький до 

причин поширення корупції відносить і спонтанність розвитку 

демократичних цінностей. На його думку, «демократизація за слабких 

державних і громадських інститутів набувала ознак хаосу, перетворювалася 

на продаж посад, привілеїв, пільг, вигідних економічних і політичних 

рішень» [299, с. 12 - 15]. 

    Корупція все більше починала виконувати роль ключового засобу 

вирішення громадянами повсякденних проблем. Тому міцніли стереотипи 

толерантного становлення  до даного явища. Громадяни у своїй більшості 

неусвідомлено сприймали справжні масштаби корупції та її наслідки. В 

українському суспільстві почав складатися такий феномен, як «корупційна 

культура». Культ споживання, який утверджувався протягом досліджуваних 

років, сприяв падінню суспільної моралі. За оцінкою окремих видань, в 

Україні «до 6,5% середньорічних доходів підприємці витрачали на хабарі 

посадовим особам. Експерти Світового банку оцінювали річну силу хабарів 

на рівні двомісячного торгового обороту країни» [149, с.8]. 

    Також у суспільстві зміцнювався стереотип терпимого ставлення до 

корупції, що послаблювало здатність громадян до активної участі в 

антикорупційній діяльності. В 2008 р. В. Стретович, заступник голови 

комітету Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної 

діяльності, на слуханнях у Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією зазначив з цього приводу: 

«Соціологічні дослідження різних інституцій показують, що громадяни 

починають миритися з корупцією. Ще чотири роки тому кількість тих, хто 

був готовий воювати з цим явищем, становила 60 %,                                                       

а сьогодні – лише 28 %» [426, с. 47]. 

   Дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції, 

проведені в 2017 р., виявили, що 40 % дорослого населення не мали 
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корупційного досвіду. Найбільш корумпованими сферами громадяни 

вважали охорону здоров'я, освіту, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, судові послуги [427, с. 33]. 

    Про зростання ролі корупції у повсякденному житті ішлося на слуханнях, 

які проводилися Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією. В рекомендаціях, ухвалених у 2008 

р., зазначалося: «На сьогодні практично кожен громадянин не уявляє, як 

можна жити в Україні без стійкої злочинної державної системи, спрямованої 

на отримання та давання хабарів. Найважливіші мотиви в житті кожної 

людини супроводжуються даванням хабарів. Стежки людини та хабара 

перетинаються на самому початку життєвого шляху, адже ще в пологовому 

будинку батьки дитини вимушені заплатити, щоб пологи пройшли вдало..."  

[427]. 

    Система охорони здоров'я України належала до найбільш корумпованих. 

Державне фінансування охорони здоров'я суттєво поступалося за розмірами  

країнам Європи. У сукупному розмірі державних витрат вона складала 8,3% 

[468]. 

    За висновком зарубіжних експертів, в Україні «потужний вплив особистих 

інтересів створив заплутану павутину суперечливого нормативно-правового 

регулювання, через що сектор не може ефективно виконувати зобов'язання, 

покладені на нього, та є вразливим до зловживань на користь згаданих 

особистих інтересів» [311, 26 с.]. 

    Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», ухвалений Верховною Радою України в 2017 р., 

містив низку корупціогенних норм. Правознавці до них відносять передусім 

закладені оціночні поняття: «лікарські засоби належної якості», «певні 

категорії осіб», «раціональне використання коштів», «справедливість доступу 

до необхідних медичних послуг», що надавало можливість  уповноваженому 

органу на власний розсуд визначати якість продукції, спосіб виконання 
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управлінських рішень, порядок здійснення юридично значущих дій» 

[237, с. 62 - 68]. 

     Для недофінансованих закладів охорони здоров'я корупція була одним з 

головних економічних механізмів додаткового залучення фінансово-

матеріальних ресурсів. За визнанням заступника міністра охорони здоров'я 

України Р. Ілика, «корупція в системі охорони здоров'я виникає на етапі, 

коли пацієнт звертається до лікаря, який визначає його платоспроможність… 

в кожному медичному закладі є так звані благодійні, або тіньові готівкові 

фонди, за рахунок яких закуповується все необхідне для роботи закладу, а 

частина коштів спрямовується на оплату праці медичного персоналу» [222]. 

   Корупція в охороні здоров'я своїм наслідком найчастіше мала погіршення 

здоров'я громадян і навіть втрату людиною життя.  Наявність цього явища 

порушувала право на охорону здоров'я і медичну допомогу, гарантоване 

громадянину державою. 

    Більшість медичних установ України переживали постійне 

недофінансування з боку держави. Кошти, які ними отримувалися, 

використовувалися нераціонально і неефективно. Працівники медичних 

установ отримували низьку  заробітну плату. 

   В 2010 р. експерти Київського інституту ім. Горшеніна  дістали результати 

дослідження, які свідчили, що більша частина українців (65, 2%) визнавали 

вітчизняну систему охорони здоров'я корумпованою [161]. В охороні 

здоров'я зберігалися високими обсяги тіньового обігу коштів. За даними 

міністра охорони здоров'я України М. Поліщука, в 2008 р. вони складали 

близько 20 млрд. грн., що прирівнювалося до ще одного бюджету галузі 

[349]. 

     Охорона здоров'я України мала складну структуру, яка нерідко 

піддавалася слабкому контролю з боку управлінських структур. Тому  до неї 

задіювалися організації і структури, які не були пов'язані з охороною 

здоров'я. Поширювалася тіньова економіка у галузі. Щороку зростали 

витрати на  тіньову медицину. В 2009 р вони досягали 3 млрд. грн. Дане 
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явище було одночасно наслідком і підґрунтям корупції. В системі 

охорони здоров'я набула розвитку така форма корупції, як повзуча 

приватизація, коли медичними працівниками використовувався робочий час і 

робоче місце, ресурси державних установ для особистої вигоди [355, 24 с.] 

    Охороні здоров'я властивим було злиття корупції і хабарництва. Було так, 

що тіньові оплати послуг виправдовувалися медичними працівниками як 

нібито компенсацію низької заробітної плати. З іншого боку, пацієнти 

вважали, що вони давали хабарі у знак вдячності за отриману медичну 

допомогу. Корупційність дій медпрацівників полягала в тому, що вони 

отримувати тіньові доплати, працюючи в державних медзакладах, які були 

оснащені обладнанням, придбаним за кошти держави. 

   Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади»            

(1999 р.) передбачав, що державні установи здійснювали діяльність 

виключно за рахунок бюджетного фінансування [134]. Він не містив 

винятків, зокрема щодо використання такої форми допомоги, як 

благодійність. Найкорумпованішими в охороні здоров'я були закупівлі 

лікарських препаратів та медичного обладнання за бюджетний кошт. 

Чиновниками нерідко завищувалися ціни, закладаючи у вартість корупційну 

складову. Тендерна палата України в 2010 р. виявила корупційну схему, коли 

посередники, які закупили ліки сумнівної якості і за завищеною ціною, 

отримали 11 млн. грн.. [433]. 

    За даними видання «Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз 

загальнонаціональних досліджень. 2007 – 2009. Для Порогової програми для 

України Корпорації «Виклики тисячоліття», «близько половини хворих 

самостійно забезпечували себе ліками та інструментами під час прийому у 

лікаря… Причому 19% українців зазначали, що їх до цього ніхто не 

примушував. Близько половини хворих (47%) були змушені робити 

добровільні внески до фондів лікарень, а третина пацієнтів робила це з 

власної волі» [443, с.8]. 



 171 

    Корупційні зловживання мали місце при розподілі державних 

коштів на лікування громадян за кордоном. За чинними законами України 

держава не зобов'язувалася направляти хворих лікуватися за кордоном, 

водночас виділяла кошти на лікування громадян, яким не могла бути надана 

допомога вітчизняними лікарям. Нерідко виділені кошти розподілялися 

неефективно. Чиновниками Міністерства охорони здоров'я України часто 

забезпечувалися через корупційні схеми створення умов «для 

безконтрольного збільшення кількості хворих, які направлятимуться на 

лікування за кордон» [66, с. 68 - 72]. 

     До корумпованих сфер охорони здоров'я також відносилося донорство 

крові. Чинний Закон України «Про донорство крові та її компонентів» містив 

положення, які формалізували даний вид діяльності. За оцінкою В. Пашкова, 

дані законодавчі прогалини «з одного боку, порушували права громадян на 

доступну медичну допомогу, з іншого, дозволяли здійснювати діяльність, яка 

була не лише протизаконною, а і такою, що ігнорує державні інтереси» [329, 

14 с.]. 

   Тому в Україні не було створено дієвої системи контролю за відбором 

донорів та тестування заготовленої крові. Комерційні фармацевтичні 

компанії безконтрольно експортували компоненти крові, не зважаючи, що 

держава, яка перебувала у стані війни, їх потребувала. 

    Однією з найкорумпованіших сфер були закупівлі ліків. В Україні 

протягом тривалого часу в тендерах брали участь одні і ті ж фармкомпанії, 

наближені до депутатів із профільного комітету Верховної Ради та 

керівництва МОЗ України. Ними створювалися фірми-сателіти, які і 

розігрували між собою тендерні угоди. Вигоди тут були очевидні, оскільки 

ними отримувалися пропозиції конкурсних торгів із заздалегідь закладеним 

завищенням цін і передоплатою від Міністерства охорони здоров'я. 

   Нерідко закуповування ліків в Україні відбувався за умови наявності змови 

окремих компаній з державними чиновниками. Це спотворювало регуляторні 

функції держави. Закупівлі ставали заручниками маніпулятивних технологій 
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кількох «ділків». Під неправомірний вплив таких компаній-лобістів 

потрапляли Міністерство охорони здоров'я, Комітет Верховної Ради з питань 

охорони здоров'я та інші інституції. 

    Міжнародні експерти установили, що для системи закупівель 

медпрепаратів властивим було маніпулювання компаніями переліком 

товарів, дозуванням та іншими технічними умовами, використання 

технології блокування реєстрації вітчизняних ліків, незаконне набуття 

сертифіката державного стандарту безпеки, розподіл закупних препаратів 

шляхом їх перепродажу тощо [311, с. 17 - 24]. 

    Закупівлею ліків  в більшості випадків займалися компанії-посередники, 

які були або зареєстровані в офшорних зонах, або здійснювали торгівельну 

діяльність через офшорні компанії. Діяла розгалужена корупційна схема, за 

якою компанії-посередники закуповували ліки за високими цінами у своїх 

офшорних «прокладках», які здійснили закупівлю у кілька разів дешевше 

безпосередньо у виробника ліків. Формально компанії, що продавали ліки 

МОЗ,  майже не отримували прибутку. Одначе він був і осідав за кордоном. 

Протягом 2012-2013 рр. найбільш активно за такими схемами діяли такі 

компанії, як ТОВ «Центрофарм», ТОВ «Компанія Укрпостач», «ТОВ 

Формадіс», ТОВ «Скай фарм», ТОВ «Ганза», ПрАТ «Альфа Україна». 

Остання перебувала під лобістським впливом народного депутата України 

В.Дудки. Переважання обраних компаній призводило до зростання витрат на 

доставку медикаментів, часто низької якості. В Україні робота тендерних 

процедур у закупівлі ліків мала глибоко вкорінену корупційну складову. Це 

стало причиною радикальних рішень МОЗ із передачі даної процедури до 

міжнародних організацій.  

     Швидке розповсюдження великої кількості аптек також мало 

корупціогенні ознаки. На 2018 р. в Україні працювало 22 тис. аптек та їхніх 

підрозділів. З кожним роком їх чисельність зростала в середньому на тисячу. 

В країнах ЄС законодавством обмежувалася  кількість аптек у власності 

одного суб'єкта підприємницької діяльності. У Польщі існував дозвіл на 
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створення однієї аптеки на 3 тис. мешканців з відстанню між аптеками 

не менше 500 метрів [328]. 

   В Україні відбувалася монополізація роздрібного продажу лікарських 

засобів. Фармкомпанії намагалися укладати з аптечними мережами прямі 

угоди, які передбачали низку маркетингових послуг на просування 

лікарських засобів до споживачів.  Таким чином, держава втрачала контроль 

за цінами на ліки. Наслідком корупції була висока ціна лікарських засобів. 

Для порівняння, у країнах Європи ціна на подібні засоби могла бути у рази 

нижчою, ніж в Україні. 

   Протягом досліджуваних років склалося кілька способів корупційних 

зловживань медичним персоналом. Найхарактернішим було поширення 

лікарем дезінформації з метою отримання особистої вигоди. Пацієнт при 

цьому спонукався лікарем до сприйняття дороговартісного методу лікування 

або до купівлі ліків конкретної торгівельної марки, за що лікар отримував 

неправомірну вигоду від постачальника. Корупція в лікарнях мала кілька 

вимірів. Найбільшого поширення набув спосіб виймання з  кишень пацієнтів 

коштів на лікування фактично по добрій волі. Часто лікарні пропонували  

заможним пацієнтам послуги у спеціально відкритих для цього палатах 

підвищеного комфорту. Лікарні нерідко були учасниками багаторівневого 

сітьового маркетингу лікарських засобів. Тому лікарі пропонували пацієнту 

купувати конкретні ліки у конкретної людини і конкретному місці. 

Поширеною корупційною схемою у лікарських закладах було фабрикування 

медичних документів – оформлення лікарняних, інвалідності тощо. 

Поширеним видом «бізнесу» підприємливих лікарів було «відмазування» від 

армії симулянтів-призовників. Тут лікарі працювали у зв'язці з працівниками 

військкоматів. 

    Дослідники О. Білик, О. Новікова виокремили кілька рівнів поширення 

корупції у медичній галузі: «Перший - від пацієнта до лікаря чи іншого 

медичного працівника; другий - в середині лікарні від працівників медичних 

установ до керівництва лікарні; третій -  на рівні держави з приводу 
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державних закупівель медикаментів; четвертий - в середині корумпованої 

системи загалом» [31]. 

      Корупційні схеми також формувалися і всередині медичних установ. Це 

відбувалося внаслідок погіршення їх матеріально – технічного забезпечення, 

потреби проведення «власним коштом» ремонтних робіт. Низькі зарплати, а 

отже, недооцінка фахового рівня лікарів та інших медпрацівників, що мала 

місце в реаліях України, змушували їх ставати на шлях корупції. 

    Корупційна форма спілкування медпрацівників і пацієнтів була найбільш 

явною для більшості медичних установ. Серед причин даного явища було 

державне недофінансування лікарень, невідповідність розміру зарплати 

обсягам виконуваної медпрацівниками роботи тощо. 

    До корупційних правопорушень в системі охорони здоров'я Т. Биркович 

також відносить «підробку лікарями письмової згоди пацієнтів, що беруть 

участь у клінічних дослідженнях, шахрайство з помилковими страховими 

викликами, коли хворі залучаються до корупційних дій через «помилкові» 

заяви про отримання страхових премій» [29, с. 79 - 82]. За дослідженням О. 

Бусола, «з покупки пацієнтом «потрібних» ліків в рекомендованій лікарем 

аптеці останній отримує від цієї аптеки від 5 до 20 % прибутку» [42]. Ще 

одна корупційна схема в основі мала шахрайську змову лікаря і пацієнта з 

тим, аби ввести в оману державу. Лікарі за хабарі видавали фальшиві 

медичні довідки, наприклад, про стан здоров'я тим, хто отримував водійські 

права чи хотів піти у відпустку. 

    Основу корупції в охороні здоров'я складали напівофіційні і 

напівформальні платежі громадян за отриману меддопомогу. Сплата 

громадянами «благодійних внесків» перетворилася на традицію. Вони 

робилися як «оплата» за госпіталізацію, обстеження, аналізи. 

    Наявні масштаби корупції в системі охорони здоров'я мали руйнівні 

наслідки для громадського здоров'я. В Україні складалася ситуація, коли 

вартість медичних послуг зростала, а якість погіршувалася. Стрімко 

знижувалася тривалість життя населення. В 2016 р. Україна посідала 104 
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місце серед 183 країн Європи за цим показником. Протягом 1991 – 2016 

рр. чисельність населення України зменшилося на 9183884 осіб (17,7 %)              

[52, с. 46]. 

    За оцінкою С. Вовк, для охорони здоров'я України властивими були такі 

проблеми: «надсмертність чоловіків працездатного віку; високі показники 

загальної смертності; зростання спеціальних захворювань»[91]. 

    Скорочення населення відбувалося головним чином внаслідок природного 

спаду, тобто скорочення народжуваності і зростання смертності. В 2014 – 

2018 рр. сюди додалися геополітичні чинники, пов'язані з російською 

агресією на Сході України та анексією Криму. 

     Внаслідок хвороб системи кровообігу Україна щорічно втрачала 500 тис. 

населення. Протягом 1991 – 2011 рр. показник смертності від хронічних 

неінфекційних захворювань зріс з 488 до 965, 9 на 100 тис., тобто вдвічі. 

Смертність від хвороб системи кровообігу в Україні перевищує 

середньоєвропейський показник удвічі, а показник окремих країн - у 3,5 рази 

[52, с. 132].       

Корупція в українській освіті ставала звичним явищем повсякденного життя. 

Особливо значні розміри вона мала у вищій школі. Фактом діяльності 

університетів і інститутів ставали тіньові доходи. Нерідко за розмірами вони 

дорівнювали сумам, які ВУЗ отримував з бюджетних та офіційних 

позабюджетних надходжень. Традиційний спосіб передачі коштів «із рук в 

руки» виконував важливу бюджетоутворюючу роль в матеріально-фінансовій 

діяльності навчальних закладів. У багатьох навчальних закладах вступна 

кампанія нерідко організовувалася у форматі структурованого бізнесу, де 

існувало чітке розмежування повноважень і розподілу грошових потоків за 

мовчазного договору між адміністрацією і тими, хто брав хабарі. Про такі 

речі прийнято було не говорити, проте вони всім були зрозумілі. Нерідко в 

окремих вузах діяла корупційна мережа, до якої входила адміністрація, 

викладачі і ті, хто забезпечував зв'язки з батьками та абітурієнтами.  
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    У вищій школі діяли різні форми хабарництва, зокрема відкриті форми  

репетиторства, доплата за перездачу екзаменів тощо. Поширеним було т.з. 

чисте хабарництво, коли викладач брав гроші за «успішне» складання 

екзамену. 

   За даними соціологічних опитувань, низька заробітна плата викладачів і 

адміністрації ставала вагомою причиною корупції [215, с.58]. Різні 

корупційні зловживання у системі вищої школи були поширені при 

акредитації, ліцензуванні і сертифікації навчальних закладів. У 1990 – і роки 

в умовах становлення ринку освітніх послуг почало з'являтися багато нових 

навчальних закладів: академій, університетів. Т.з. старі вузи набували 

статусу «національних». В цьому контексті «плата за акредитацію» ставала 

ще однією статтею прибутків акредитаційних комісій. Тому почали 

з'являлися навчальні заклади, які не відповідали освітнім стандартам. 

Розмитість категорії «приватний» і «державний» нерідко породжувало масу 

можливостей для корупційних зловживань. Махінації з майном університетів 

ставали звичною практикою. 

       Важливою сферою повсякденного життя, у яке проникала корупція, була 

школа. За даними видання «Стан корупції в Україні: Порівняльний аналіз 

загальнонаціональних досліджень: 2007 – 2009. Для Порогової програми для 

України корпорації «Виклики тисячоліття», «основними формами корупції у 

школах є здавання грошей до фондів школи або класу, оплата за ремонт 

класу та внески коштів на квіти або подарунки вчителям» [444]. 

    Більшості шкіл України доводилося переживати нестачу державного 

фінансування, тому пошук додаткових джерел, в тому числі і звернення до 

батьків учнів, ставало звичною практикою їх адміністрацій. Без даного 

ресурсу школи практично позбавлялися можливості провести косметичний 

ремонт, забезпечити охорону учнів на території школи тощо. Батьки, 

здійснюючи додаткові матеріальні видатки на освіту дитини, потрапляли у 

вимушене становище і сприймали його не як участь у корупційній дії, а як 

необхідна допомога школі.  
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     Нерідко батьки давали хабарі за прийом їх дитини до школи. 

Дошкільне репетиторство набувало ознак корупції у випадку, коли батьки 

вимушено оплачували дану послугу школі. 

    В Україні була сформована система «відмивання» коштів, здобутих 

корупційним шляхом. Під «відмиванням» розумілося передусім 

використання коштів, одержаних злочинним шляхом, маскуючи джерела їх 

походження. Сферами «відмивання» також обиралися сфери спорту і 

культури. За визначенням М. Флейчук, «там крутяться величезні суми 

грошей, об'єктивність витрат яких абсолютно неможливо (оцінити)»[491]. 

   Отже, чинні антикорупційні закони, ухвалені Верховною Радою України, 

не стали надійним інструментом протидії поширенню корупції у 

повсякденному житті громадян. Охорона здоров'я, сфера освіти і культури 

належали до корумпованих сфер суспільства. Українським суспільством 

втрачалася можливість набуття низки якісних послуг. 

 

    4.2. Законодавчий аспект запобігання корупції в діяльності органів 

виконавчої і судової влади. 

     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 хабарами 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. Корупцією супроводжувалися процедури з отримання 

дозволу на будівництво, відведення земельної ділянки, підведення світла і 

води, проведення благоустрою території. Далі в діяльність підприємця 
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починали втручатися контролюючі органи. Він змушений був від них 

відкуповуватися як грошима, так і безкоштовним «кормлінням». Тому 

вітчизняне підприємницьке середовище було нестійким, оскільки залежало 

не від конкретних функціональних переваг, а зазвичай від корумпованого 

чиновницького процесу. Більшість підприємців не мали змоги орієнтуватися 

на тривалу перспективу діяльності, а діяли у більшості за принципом 

«заробив – утік». 

     Проникнення корупції у сферу приватного підприємництва відбувалося 

внаслідок зрощення бізнесу і влади, що зумовлювало використання 

політичного впливу. Автори видання «Нове антикорупційне законодавство 

України. Збірка законів» до причин того, що чинні умови ведення бізнесу 

створювали підґрунтя для корупції, відносять «насамперед це недосконале та 

нестабільне законодавство, ухвалене, зокрема, внаслідок незаконного 

лобіювання певних бізнес-інтересів, ускладнені процедури регулювання 

підприємницької діяльності, корумповані контролюючі органи та судова 

система» [309]. 

    Високі темпи проникнення корупції до приватного сектору було причиною 

і наслідком його «тінізації». За даними Національної агенції запобігання 

корупції, найбільш поширеними її видами тут були: «хабарі за 

працевлаштування, купівля комерційної інформації про конкурентів, змови 

щодо утримання цін на певному рівні, купівля інформації щодо тендерних 

пропозицій, виплата «відкатів» чи інший варіант підкупу контрагентів чи 

конкурентів» [369]. 

    В Україні була створена занадто зарегульована процедура надання дозволу 

на підприємницьку діяльність. Ціла армія чиновників наділялася 

повноваженнями видавати ліцензії і дозволи. Ними підживлювалася 

корупція. Як зазначає В. Валлє, «…щоб вести свій бізнес, нелегальні 

підприємці змушені «відкупатися» від правоохоронних органів» [45 с. 174]. 

    Законодавчі обмеження поширення корупції у функціонуванні державних 

підприємств діяли не завжди ефективно. За чинними законами, лише 



 179 

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. Діяли 

держпідприємства у більшості непрозоро і збитково для економіки України. 

   Чинні закони  в Україні не забезпечували також належної діяльності 

податкової сфери: податкових органів, процедури збору податків на різних 

рівнях тощо. Податкова система діяла так, коли зібрані в регіонах фінансові 

ресурси передавалися до Держбюджету, а потім чиновниками центральних 

органів виконавчої влади перерозподілялися у вигляді трансферів. За 

оцінкою М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький, «ціна 

порушень бюджетного законодавства становила 9 млрд. грн.» [282, с. 140]. 

    На управлінні бюджетними коштами надприбутки отримували і приватні 

банківські установи. Співробітництво їх з чиновниками держустанов 

приносили значні вигоди. Спочатку банкіри використовували таку форму 

подяки чиновникам, як передачу готівки в конверті, а згодом було винайдено 

більш витончену корупційну форму - видача пільгового кредиту. 

   Дослідник Д. Красніков наводить приклад діяльності кількох корупційних 

схем у державних закупівлях: «Одна з найбільш поширених - це «відкати», 

коли державним службовцям, які відповідали за проведення закупівлі, 

компанія учасника торгів обіцяла грошову винагороду в разі, якщо вони 

забезпечать їх перемогу на торгах… Інша корупційна схема … пов'язана із 

заниженням ціни учасника, який претендує на перемогу. В результаті 

оголошених торгів визначається переможцем претендент з найнижчою 

ціною, а по факту його ціна не може забезпечить відповідне постачання та 

вимагатиме або в результаті розірвання укладеного з ним договору, або 

збільшення вартості контракту вже менш прозорими шляхами, ніж це 

відбувалося за конкурентних торгів. Обидва напрями супроводжувалися 

головною ідеєю лобіювання інтересів конкретного учасника, але в кожному 
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випадку зрив торгів і відстрочення поставок впливали на фінансовий 

стан державного замовника, а відповідно і на державний бюджет» [231]. 

    Всупереч Конституції України, закупівлі у своїй переважній більшості 

проводилися не за процедурами, прописаними в законах, а на основі рішень 

чи протокольних доручень Кабінету міністрів України. Чиновники, 

безконтрольно змінюючи правила, у ручному режимі розподіляли кошти на 

закупівлі товарів, проведення робіт і надання послуг. Створений державою 

корупційний канал перерозподілу коштів Держбюджету підривав суспільну 

довіру до держави та її органів. 

        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». За 

висновком Національного інституту стратегічних досліджень, 

«необґрунтоване збільшення кількості винятків, на які не поширюється дія 

закону … створювало підґрунтя для корупційних дій і зловживань у сфері 

держзакупівель та призводить до порушення механізмів конкуренції» [520]. 

    Обсяги втрат держбюджету від оборудок корупціонерів були значними. За 

даними видання «Нове антикорупційне законодавство України. Збірка 

законів», вони становили 10 – 15 % (35 – 52,5 млрд. гривень) видатної 

частини Державного бюджету щороку» [309, 22 с.]. 

   Здебільшого закупівлі здійснювалися в одного постачальника. Фактично 

половина закупівель відбувалася за неконкурентною процедурою.                     

В 2012 – 2013 рр. відбулося стрімке зростання обсягів закупівель в одного 

учасника торгів, яке пов'язувалося з ухваленням в 2012 р. Закону України 

«Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності», який прописав підстави для проведення закупівель без 

тендерних процедур, а також дозволив держпідприємствам під час придбання 

товарів, проведення робіт і надання послуг не застосовувати процедури 

закупівель [139]. Відкриті торги були невигідними чиновникам. В 2001 р. у 
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такий спосіб було проведено 6,2% держзакупівель, а з обмеженою 

участю  -1,8 % [216]. 

   Корупція глибоко вкорінилася у бюджетній сфері. Дослідники 

М.Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький до найпоширеніших 

зловживань відносять «… отримання і нецільове використання іноземних 

кредитів; залучення кредитів під гарантії і поручительство Кабінету 

Міністрів України; нецільове і неефективне використання коштів державного 

бюджету. Хабарем супроводжувалася майже половина актів щодо видачі 

державних кредитів чи розподілу державних коштів» [282]. 

    Чинна в Україні податкова система забирала у приватних підприємців 

багато ресурсів і часу. Зміни, що вносилися Верховною Радою України до 

податкових законів, не позначилися позитивними змінами у приватному 

бізнес середовищі. В 2014 р. була зроблена перша доволі дієва спроба 

реформувати дану галузь ухваленням Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової 

реформи)», якими зокрема було скорочено кількість податків (з 22 до 9), 

запроваджено електронну систему адміністрування ПДВ тощо. Водночас не 

всі підприємці відчули зниження тиску податкових органів. Перепоною 

бізнесу став Закон України, ухвалений в 2014 р., «Про заходи щодо 

стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної 

угоди з тарифів і торгівлі 2014 року», який передбачав додатковий імпортний 

збір на алкогольні напої і тютюнові вироби [133]. 

    Найтиповішими корупційними правопорушеннями працівників 

податкових органів були: продаж за гроші інформації про фінансовий стан 

підприємств, які підлягали приватизації; «сприяння» підприємцям 

відшкодувати ПДВ; виведення з обліку касових апаратів, які 

використовувалися з порушенням правил тощо. Нерідко інспектори митних 

органів, використовуючи службове становище, відкрито вимагали хабарі. 

    Конкретну причину корупції мали і ті суперечливі процеси, що 

відбувалися в торгівлі. Галузь перетворювалася з розподільчої системи, якою 
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вона була в радянські часи, на механізм формування вільних 

господарських зв'язків, що передбачали вільне ціноутворення і ринкове 

збалансування попиту і пропозиції. Так зване відпускання цін, що 

використовувалося за відсутності прозорих ринкових механізмів, часто 

застосовувалося легальними, напівлегальними і кримінальними структурами 

у корисливих цілях. Недоліки ціноутворення були причиною корупції в 

торгівлі та її криміналізації. 

     Корупція тісно пов'язувалася з контрабандними операціями, які 

відбувалися на митниці і кордоні України. Сформувалася і діяла вертикальна 

корупційна схема ухилення імпортерів і експортерів від сплати податків. Як 

зазначають М. Михальченко, О. Михальченко і Є. Невмержицький, «якщо 

прийняти всі платежі від товарів, котрі перетинають кордон, за 100 %, то 

лише 10 % доходило до бюджету» [282]. 

    За даними Українського кризового медійного центру, в 2015 р. «у кишенях 

посадовців Державної митної служби «осідало» близько 300 млрд. грн. НАК 

«Нафтогазу» - 130 млрд. грн. Укрзалізниці – 15 млрд. грн., а Укравтодору – 

10 млрд. грн.» [ 521]. 

  Корупція в Укрзалізниці мала  масштабний характер. Схеми, що 

використовувалися в компанії, наносили державі значних збитків. 

Керівництво завищувало ціни при закупівлях різної продукції. «Прибуток» 

розподілявся між посадовцями і постачальниками. 

    Корупція створювала сприятливі умови для поширення земельного і 

майнового рейдерства. В 2000-2014 рр. поширеними явищами в 

економічному житті України стало перехоплення управління підприємством 

через штучно розіграний бізнес-конфлікт чи введення його в процедуру 

банкрутства. Рейдерські захоплення здійснювали ділки спільно з 

корумпованими державними чиновниками, представниками правоохоронних 

органів. Чиновники надавали рейдерам потрібну інформацію, організовували 

блокування роботи підприємства тощо. 
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     Простір для корупційних зловживань мала також фіскальна 

політика у сфері землекористування. Податковий кодекс України дозволив 

встановити оренду плату у вигляді податку в діапазоні до 12 % нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. Таким чином, був створений «простір 

для домовленостей» недоброчесних чиновників органів держвлади і органів 

місцевого самоврядування, які розпоряджалися землями державної і 

комунальної власності. За даними А. Мартин, «унаслідок корупційної змови 

чиновників-розпорядників і орендарів ділянок часто «мінімізувалася» плата 

за землю, через що страждали бюджети сіл» [269]. 

     Чинні закони здебільшого не усували передумови поширення корупції у 

правоохоронній системі. За даними видання «Нове антикорупційне 

законодавство України. Збірка законів», для даних органів були «притаманні 

надмірно громіздка структура, яка ускладнюється наявністю дублюючих та 

невластивих функцій, недосконале законодавче регулювання, низька 

ефективність роботи та відсутність системи оцінювання, що відображає 

реальні результати діяльності, неефективна система відбору, навчання та 

підготовки персоналу, а також механізмів притягнення до відповідальності 

працівників органів правопорядку» [309, с. 26]. 

     Серед найпоширеніших форм корупції співробітників правоохоронних 

органів було зловживання владою, участь в комерційній діяльності, 

незаконне одержання матеріальних благ, пільг і переваг. 

    Корупційні схеми застосовувалися Міністерством внутрішніх справ при 

виготовлені бланків суворої звітності. В 2010-2014 рр. створена бізнес-

структура «ЕДАПС», перетворившись на монополіста-виробника 

голографічних захисних елементів, виготовляла продукцію за надмірно 

високою ціною. За даними видання «Українська правда», протягом багатьох 

років МВС закупляло у консорціуму «ЕДАПС» бланки посвідчення водія та 

свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка у середньому в 

чотири рази перевищувала собівартість» [274]. 
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    Ухвалені протягом 2014-2018 рр. Верховною Радою України закони 

окреслили основні напрями реформування органів правопорядку. 

Відбувалася трансформація існуючої міліції в поліцію як сервісну службу. 

    За даними видання «Нове антикорупційне законодавство України. Збірка 

законів», однією з основних причин руйнування судової влади є невдало 

реалізована в 2010 році судова реформа: прийняття Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів «негативно вплинуло на органи суддівського 

самоврядування – вони стали повністю залежними від політичної влади. 

Політичні принципи формування Вищої Ради юстиції та нечітко 

сформульовані підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності 

призвели до того, що судді фактично втратили гарантії незалежності своєї 

діяльності. Механізм відбору суддів характеризувався зловживаннями з боку 

органів, відповідальних за цю процедуру» [309, с. 25]. 

    Без належно функціонуючої судової влади практично неможливою 

залишалася протидія поширення корупції. Як зазначає В. Валлє, «корупція у 

судовій системі криє у собі найбільшу небезпеку, оскільки вона виявляється 

зручною не лише для суддів, а допомагає іншим вирішувати свої питання у 

суді… Ролі суддів зводиться до обслуговування інтересів політичної влади та 

збирання хабарів» [142]. 

    Закон України «Про судоустрій в Україні» мав прогалини, які робили 

можливими прояви корупції під час формування суддівського корпусу. 

Відсутністю у ньому визначення «стаж роботи у галузі права» часто 

користувалися кваліфікаційні комісії при призначенні суддів. 

    Канали корупції в судових органах мали здебільшого завуальований 

характер. Винятком став т.з. суддя - колядник зі Львівщини, який відкрито 

займався вимаганням хабарів. Одним з каналів корупції був перерахунок за 

домовленістю з суддею коштів на рахунок юридичної фірми, співробітником 

якої був суддя. Чимало суддів-корупціонерів ставали власниками 

корпоративних прав приватних компаній. 
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    За даними видання «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 

року)», «у чистому вигляді хабарі беруть не більше 2 – 5% суддів»                      

[216, с. 101]. Судді іноді ставали учасниками корупційного симбіозу, 

відкриваючи кримінальні справи за поданням прокуратури і податкових 

органів. Найчастіше під його тиск  потрапляли малі і середні підприємці.  

   Суддями часто використовувалося службове становище з метою отримання 

матеріальних благ. Неправосудні рішення ними виносилися на прохання 

хабародавця. Як винагороду, судді-корупціонери отримували і інші види 

послуг: безкоштовну медичну допомогу, безоплатне навчання дітей, 

працевлаштування родичів, додаткові можливості ремонту і обслуговування 

житла тощо. 

   В Україні складалися так обставини, що судді ставали на шлях корупції не 

лише з власних корисливих інтересів. Нерідко до корупційних 

правопорушень їх спонукали чиновники чи народні депутати України, від 

яких судді відчували свою службову залежність. Окремі народні депутати 

намагалися мати т.з. «своїх» суддів. Їх називали «суддями-утриманцями». До 

такого розряду  потрапляли ті судді, до призначення яких на посаду  мав 

відношення депутат-лобіст. В обмін на дане сприяння такий суддя, 

перебуваючи на посаді, повинен приймати потрібні для депутатів рішення. 

    До корумпованих органів належала і прокуратура України. Незважаючи на 

ухвалення після 2012 р. законів, направлених на посилення кримінально-

процесуального процесу, даний орган виявляв неефективність у роботі по 

запобіганню поширенню корупції. Видання «Нове антикорупційне 

законодавство України. Збірка законів» зазначає: «Основними проблемами 

прокуратури залишаються занадто широкі позапроцесуальні повноваження 

прокурора, які дають йому змогу втручатися в діяльність підприємств, 

установ, організацій…» [ 309]. 

Отже, чинні закони України, які регулювали діяльність органів виконавчої 

влади, містили низку прогалин, які стали передумовою поширення корупції в 
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діяльності держпідприємств, проведення державних закупівель, 

збору податків, ціноутворення тощо. 

 

 

                                           Висновки до розділу 4 

 

Верховною Радою України було напрацьовано законодавство, 

призначенням якого було запобігання тотальному поширенню корупції в 

окремих сферах суспільного життя. Водночас зберігалися труднощі 

застосування законодавства в подоланні корупції у повсякденному житті 

українців. Тому корупція починала виконувати роль ключового засобу 

вирішення повсякденних питань. В українському суспільстві змінювалися 

стереотипи терпимого ставлення до даного явища. 

 Закони України, якими регламентувалася діяльність закладів охорони 

здоров'я, містили низку правових прогалин, які носили корупціогенний 

характер. Наслідком поширення корупції у сфері охорони здоров'я ставало 

погіршення здоров'я громадян та зменшення тривалості життя. До 

корупційних сфер охорони здоров'я відносилися державні закупівлі ліків, 

донорство крові, трансплантація органів. Склалося кілька способів 

зловживань медичного персоналу. Звичним явищем повсякденного життя 

була корупція в освіті: вищих і середніх навчальних закладах, органах освіти, 

дошкільних установах. В Україні діяли сфери «відмивання» коштів, здобутих 

корупційним шляхом. 

Мали місце законодавчі передумови поширення корупції в органах 

виконавчої та судової влади. Закони нерідко ставали причиною корупції у 

сфері приватного підприємництва. Ними формувалося занадто зарегульована 

дозвільна процедура, не забезпечувалося також належної діяльності 

податкових органів, банківських установ, галузей торгівлі. Тісно 

пов'язувалася корупція з контрабандою у діяльності митних органів. 
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Корупцією створювалися сприятливі умови для поширення зловживань у 

майнових і земельних відносинах. 

Чинними законами України не усувалися передумови поширення корупції 

у правоохоронній системі. Вони лише окреслювали основні напрями 

реформування органів правопорядку. Протидія корупції ускладнювалася 

неефективністю роботи судової гілки влади, яка громадянами сприймалася як 

найбільш корумпована. Судді ставали на шлях корупції з низки обставин, що 

мали місце в політиці й управлінні.  

 

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставлених у дисертаційній роботі завдань, автор дійшов 

наступних висновків: 

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

висвітлювалися прояви корупції у діяльності 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, де розроблялося широке коло 

проблем корупції, її суті, масштабів проникнення в суспільні сфери, напрямки 

запобігання поширенню тощо. 

     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 

об'єктивності й інформативності. Їх критичне сприйняття дозволило забезпечити 

неупереджений аналіз процесів, які зумовили поширення корупції у Верховній 

Раді на етапі її формування, структуризації і законотворчої діяльності. 
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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. На регулярній основі протікав процес створення і реєстрації 

партій. Корупція була в його основі. Створювалися і продавалися партії 

найчастіше напередодні парламентських виборів. 

Корупції проглядалася і у внутрішньому житті партій. Тіньові форми 

фінансування перетворювали діяльність партій у корупційну. До фінансування 

партій долучалися організовані злочинні групи. Походження таких фінансів 

партійні лідери намагалися приховувати, що шкодило загальній суспільній 

репутації партій. 

 3. Деструктивна роль корупції  проглядалася під час виборів народних депутатів 

України. 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 
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організації влади назад у протилежний бік, скажімо, від демократичних 

традицій збереження їх єдності. 

    За допомогою корупційних технологій формувалися  виборчі блоки. Метою 

було забезпечення потрапляння до Верховної Ради якомога більшої кількості 

«кишенькових» партій. Створення блоків мало свою ціну. Відкритим підкупом 

супроводжувався розподіл квот на кількість партійних місць у блоці. Квоти 

розподілялися відповідно до ієрархії інтересів бізнес-груп, що прагнули 

потрапити до парламенту. Складання виборчих списків супроводжувалося у 

більшості випадків корупцією, мало закритий характер і протікало у форматі 

купівлі ФПГ місць у «прохідній» частині списків. Виборці усувалися від 

можливої участі цьому процесі. Розмір фінансового внеску виступав головним 

критерієм потрапляння до списку. Значні «тіньові» кошти  у виборчому бюджеті 

робило надвисокою вартість виборчих кампаній в Україні. 

   В Україні  широкого використання набувала така виборча технологія, як 

«адміністративний ресурс». 

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. ФПГ являли собою неформальні тіньові союзи представників 

влади, бізнесу та представників кримінального світу, які репрезентували систему 

господарсько-політичних відносин. 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. Методи, які  використовувалися ФПГ для проходження у владу, 

змінювали політичну систему країни. Представництвом ФПГ й олігархів спільно з 
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адміністративним апаратом була створена тіньова держава, на яку 

перекладалася функція обслуговування корупції. В державній політиці ставали 

визначальними потрійні стандарти. 

   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. Тому 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. Корупція мала прояви при формуванні керівних органів парламенту, 

депутатських груп і фракцій. Формування фракцій і груп було віддзеркаленням 

бізнес-інтересів, нерідко протікало за політичними домовленостями, коли 

провідні бізнес-групи визначали, хто мав право, а хто ні при створенні 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 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 
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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 
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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. Народні депутати 

України практично не несли політичної відповідальності за свою політичну та 

законотворчу діяльність. Депутатська недоторканість виступала стримуючим 

фактором у протидії корупції. Лобізм особистих 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 знаходилося у  владі чи були здатні впливати на владу. Україна набувала 

досвіду створення антикорупційних законів, які поділися на кілька груп, що 

визначалося характером їх регуляторних функцій. 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 
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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 набула 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 

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

робили можливими корупцію під час формування суддівського корпусу, 

виконання суддями своїх повноважень. 
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