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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток громадянського суспільства за системної 

державної підтримки дає змогу залучати додаткові людські, організаційні, 

фінансові та технічні ресурси для надання соціальних та інших суспільно 

значущих послуг, сприяти процесу децентралізації державного управління і 

підвищенню його якості, а також скоротити державні видатки і запобігти 

корупційним ризикам. Ці положення Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., затверджені Указом 

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

вирішення проблемних питань забезпечення перманентної пильності громадян, 

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

задоволення публічного інтересу й недопущення корупції, оскільки будь-яка 

інакша модель регулювання правових відносин виключає соціальний поступ. 

Згідно з указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98 «Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» важливим 

чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є 

створення сучасної, ефективної системи державного управління, відповідно до 

принципів відкритості та доброчесності в роботі, через підвищення 

заінтересованості кадрів у продуктивній і якісній, ініціативній і ефективній, 

сумлінній і відповідальній роботі, а також реформування системи оплати праці 

державних службовців з тим, щоб забезпечити конкурентоздатність державної 

служби на ринку праці; упередження корупційних дій та їх профілактику, 

викорінення партійної та конфесійної прихильності на державній службі. У 

цьому зв’язку безсумнівними є причинно-наслідкові зв’язки між працями 

вчених-правників з антикорупційної проблематики, які відображають 

наступництво гносеологічних традицій з розвитку науково достовірних знань, 

та ефективністю політики практичного впровадження механізмів елімінації 

корупції з публічно-правових відносин. 

Отже, законодавчі механізми забезпечення перманентного відтворення 

доброчесних взаємозв’язків публічної адміністрації у сучасному світі 

зумовлюють актуальність цієї дисертації. Розуміння правових засад послідовної 

та незворотної трансформації наявних практик публічного урядування суворо 

відповідно до принципів права та людських чеснот, детермінованих рівнем 

правових образів, ідей, цінностей, переконань, відчуття та волі до 

конструктивної дії із забезпеченням публічного інтересу на рівні індивідуальної 

психології посадової особи органів публічної виконавчої влади, сприятиме 

подоланню проблем корупції та забезпеченню відкритості суспільства до 

прогресу, зокрема й в Україні. 

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

Дослідження проведено згідно з планами науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Запорізького національного університету, а саме: 

«Політико-правові засоби забезпечення прав людини в умовах розбудови 

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

Еразмус); «Міжнародні правові дослідження: загальне право» (з 2017 р., 
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Республіка Австрія); «Забезпечення ефективності та результативності 

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

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

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

Еразмус+, 4410), «Інституціоналізація антикорупційних перетворень 

законодавства та практика його застосування у сфері публічно-правових 

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

напрямами та найважливішими проблемами фундаментальних досліджень у 

галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., 

затверджених постановою Президії НАН України 20.12.2013 № 179 (пункт 

3.4.2.5). Тема дисертації відповідає Стратегії розвитку наукових досліджень 

НАПрН України на 2016–2020 рр., затвердженій Постановою загальних зборів 

НАПрН України 03.03.2016. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у формуванні 

концепції правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві й розробці на цій основі 

рекомендацій з удосконалення вітчизняних антикорупційних механізмів 

організаційно-правового змісту. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно виконати такі задачі: 

 концептуалізувати ключові поняття проблеми правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві; 

 розкрити методологію пізнання напрямів антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації відкритого суспільства; 

 окреслити історіографію дослідження правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації відкритого 

суспільства в адміністративно-правовій доктрині; 

 встановити вихідні засади правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації; 

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

доброчесності в органах публічної адміністрації; 

 визначити антропні якості та публічний інтерес перетворень 

антикорупційних норм права щодо органів публічної адміністрації у 

відкритому суспільстві; 

 обґрунтувати природно-правовий вимір антикорупційного законодавства 

України в умовах динамічних змін адміністративного права у відкритому 

суспільстві; 

 виокремити правові етапи формування та інші юридико-позитивістські 

характеристики вітчизняного антикорупційного законодавства; 

 з’ясувати номінативні якості профільного адміністративного 

законодавства України із запобігання корупції; 

 встановити основоположні підстави для інституційної спроможності 

публічної адміністрації в сфері доброчесної правотворчості; 

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

антикорупційної правотворчості; 
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 встановити правові основи усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої роботи публічної адміністрації; 

 розкрити загальноправові зв’язки функціонування публічної адміністрації 

в умовах поширення антикорупційних стандартів службового права як 

підгалузі адміністративного права; 

 окреслити сутність антикорупційних трансформацій адміністративно-

правової охорони доброчесності органів публічної адміністрації; 

 розробити правові засади судів як складника інституціоналізації 

доброчесності публічної адміністрації; 

 визначити засадничі характеристики глобального виміру тенденцій 

подолання корупції у публічно-правових відносинах; 

 охарактеризувати досвід адміністративно-правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних 

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

 розкрити зміст напрямів вдосконалення основ доброчесності під час 

нормотворчої та правозастосовної діяльності в Україні. 

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

правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві. 

Предметом дослідження є правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальнотеоретичні, загальнонаукові й спеціально-наукові методи наукового 

пізнання, системне застосування яких зумовило цілеспрямоване і комплексне 

розкриття теми дисертації. Діалектичний метод пізнання відомостей про 

правову інституціоналізацію антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві дав змогу розглянути цей феномен в 

його розвитку та взаємозв’язку з суміжними поняттями адміністративного 

права, виявити процеси утворення нових якостей, взаємозв’язків та ознак 

врегульованих з його допомогою правових відносин з протидії корупції, 

релевантних їм норм законодавства. За допомогою методів формальної логіки 

(аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування та інші) 

виявлено поняття, принципи та інші елементи сутнісного наповнення предмету 

дослідження, порівняно обсяги та зміст правових абстракцій, сформульовано 

висновки. Застосування історико-правового методу у межах історичного 

підходу уможливило розкриття в адміністративно-правовій доктрині етапів 

розвитку уявлень про антикорупційні трансформації (підрозділ 1.3). У межах 

системного підходу використано системно-структурний метод для з’ясування 

компонентів доброчесності й механізму досліджуваного предмету 

інституціоналізації, а також структурно-функціональний метод – для 

визначення напрямів дії зазначеного механізму як у теорії адміністративного 

права (підрозділи 4.1–4.2, 5.1–5.4.). Логіко-семантичний метод використано для 

формулювання дефініційних конструкцій, визначення понять, їхніх граматико-

синтаксичних взаємозв’язків правових текстах (розділ 1, підрозділ 3.3); 

порівняльно-правовий – для визначення специфіки трансформацій, 
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інтерпретації антикорупційних компонентів адміністративного права (розділи 4 

і 6); метод моделювання – під час розроблення пропозицій з удосконалення 

антикорупційних норм й практик як результату осмислення компонентів 

інституціоналізації доброчесності виконавчої гілки публічної 

влади (підрозділи 5.3 і 6.3), герменевтичний і формально-догматичний – для 

інтерпретації думок учених і текстів законодавчих актів (підрозділи 3.2 і 6.1); 

синергетичний – урахування мінливості та множинності соціальної природи 

посадових осіб публічної адміністрації, їхніх правових відносин (розділи 4–6). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці та 

навчальні матеріали в галузі теорії права та держави; конституційного, 

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

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

М.В. Буроменський, В.О. Веклич, В.М. Гаращук, С.Д. Гусарєв, О.М. Джужа, 

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

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

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

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

О.І. Миколенко, О.М. Музичук, В.Я. Настюк, Є.В. Невмержицький, 

А.З. Нурутдінова, Ю.М. Оборотов, І.В. Пелех, Д.В. Приймаченко, 

П.М. Рабінович, С.Г. Стеценко, О.І. Судоплатова, В.Я. Тацій, О.Д. Тихомиров, 

М.І. Хавронюк, С.О. Шатрава та інші.   

Фундаментальні праці в галузі осмислення адміністративно-правових 

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

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

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

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

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

зарубіжних країн. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України, міжнародні договори, рішення та висновки Конституційного Суду 

України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Європейського Союзу, а також відповідне перспективне 

законодавство України з питань, які відповідають темі дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять офіційні статистичні дані, 

результати соціологічного опитування, акти органів публічної адміністрації та 

рішення органів судової влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним правовим дослідженням, у якому з використанням 

наукової методології, здобутків вітчизняної і зарубіжної правничої науки, 

урахуванням положень чинних національних та міжнародних нормативних 

актів, законопроєктів сформульовано концепцію адміністративно-правових 

засад інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві, когнітивної основи пізнання їхніх 

сутнісних властивостей, перетворень вітчизняного антикорупційного 

законодавства, ролі доброчесних правотворення й правозастосування, а також 
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транснаціональної специфіки позитивної перспективи для зазначеної 

інституціоналізації на тлі вітчизняної правової реальності. За результатами 

дослідження сформульовано й обґрунтовано низку положень, висновків та 

пропозицій, що відрізняються науковою новизною, мають важливе теоретичне і 

практичне значення, а саме: 

вперше: 

– визначено поняття інституціоналізації антикорупційних трансформацій 

публічної адміністрації: перетворення системи доброчесних практик правової 

взаємодії (моделей поведінки) посадових осіб органів публічної адміністрації 

на вид соціальних відносин, що передбачає задоволення публічного інтересу 

(прав громадянина й суспільства, їхніх збалансованих інтересів) за рахунок 

наявних матеріальних, організаційних (службового становища) та інших 

публічних ресурсів (бюджету, фондів тощо), відповідно до загальнолюдських 

цінностей, принципів права, виражене їхньою повноцінною об’єктивацією на 

рівні законодавства. Їхня регулярність, усталеність й вбудованість на різних 

рівнях (макро-, мезо- й мікро-) у вже наявні формальні інституційні 

взаємозв’язки та повсякденні практики доброчесної взаємодії між соціальними 

групами та всередині них; 

– встановлено, що вихідною засадою для правових інструментів із 

запобігання корупції у сфері організації та діяльності публічної адміністрації 

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

посадових осіб публічної адміністрації, на кожному історичному етапі розвитку 

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

співвідношень людини з іншими суб’єктами правової реальності; 

– доведено, що проблеми корупції живляться транзитивністю правової та 

відповідних публічно-управлінських практик, у тому числі у вигляді 

відсутності дієвого правосуддя для захисту права власності, правової 

незахищеності інвестицій, траєкторії руху правових відносин, що заснована на 

традиційних аксіологічних засадах права; 

– з’ясовано, що правова інституціоналізація антикорупційних 

трансформацій антроповимірна. Зміст правових заборон, контролю 

доброчесності та іншого роду обмежень прав осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, орієнтований на 

культивування та стимулювання розвитку їхньої конструктивної пасіонарності 

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

залишаючись порядною, компетентною, відповідальною, а не формально 

налаштованим, бюрократичним, архаїчним публічним службовцем; 

– обґрунтовано, що природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства суть верховенства права – ціннісне ядро інституціоналізації, що 

передбачає доброчесність й неупередженість публічних службовців, розподіл 

повноважень між гілками державної влади, справедливість та пропорційність, 

юридичну визначеність, ясність й недвозначність закону; однаковість 

застосування, трактування закону, що виключає сваволю; передбачуваність 

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

правопорядку; 

– окреслено, що сутність забезпечення правопорядку у сфері правової 

охорони доброчесності органів публічної адміністрації передбачає утвердження 

у практиці правових відносин вихідних ідей та цінностей права; достатній 

функціональний потенціал і набір способів та засобів ефективної реалізації 

антикорупційного закону, із залученням ззовні авторитетних і визнаних 

світовою спільнотою експертів та їхніх організацій для оцінки ефективності 

здійснених перетворень відповідних структур; 

– розроблено правові засади правозастосовної діяльності публічної 

адміністрації як складника інституціоналізації її доброчесності, а саме: 

загальноправові цінності, які, крім верховенства права, справедливості, 

рівноправності і законності, виражаються також у правових принципах – 

доступності, довіри, ефективності та інших європейських принципів 

адміністративного права, вихідних ідей європейського адміністративного права 

як умови утвердження верховенства права, сталості правопорядку і 

конституційної демократії у діяльності публічної адміністрації; 

– сфомульовано пропозиції щодо кодифікації антикорупційного 

законодавства й наслідування продуктивних у межах національного правового 

простору практик з протидії корупції зарубіжних країн, відповідно до 

принципів – права, вільного розвитку кожного як необхідної умови вільного 

розвитку усіх, й інших принципів, що відображають суть загальнолюдських 

цінностей; відкритості суспільств для законодавчого й організаційно-правового 

впровадження продуктивних практик; перманентного підвищення кваліфікації 

посадовими особами публічної адміністрації до рівня homo juridicus; 

забезпечення правового балансу приватного й публічного інтересів, у тому 

числі й на міжнародному рівні взаємовідносин між націями; 

удосконалено наукові положення: 

– про досвід, організацію та діяльність у сфері запобігання корупції судів, 

прокуратури й профільних органів з питань забезпечення доброчесності у сфері 

публічно-правових відносин органів досудового розслідування корупційних 

справ, адміністративно-юрисдикційних антикорупційних органів, відповідного 

спрямування діяльності підрозділів поліції та інших складників інфраструктури 

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

продуктивні практики застосування адміністративно-деліктного права у 

зарубіжних країнах; 

– про взаємозв’язки зразків доброчесної поведінки посадових осіб 

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

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

бути спроможною дотримуватися юридичних норм й забезпечити таку 

реалізацію усіма іншими громадянами; 

– про ефективність взаємодії суб’єктів антикорупційної нормотворчості з 

населенням через застосування класичних форм (виборів, референдуму, 

мітингів тощо) з інноваційними конституційно-правовими формами 

(краудсорсингом та його варіаціями), впливу народу на доброчесну роботу 
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посадових осіб публічної адміністрації. Результативність таких публічно-

правових інститутів вияву антикорупційної пильності громадян вимагає 

правових механізмів підвищення рівня правової культури у пересічних 

громадян, формування у них більш зважених і конкретних очікувань від 

доброчесної роботи публічної адміністрації, уявлень про відповідальність за 

розвиток країни всіх гілок влади і власної участі в ньому; 

– про доброчесні засади усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої діяльності публічної адміністрації, що передбачає її відповідність 

спеціальним правовим принципам, а саме: природно-правовій вимірності 

управління й правотворення, контролю і примусу; збалансування владою 

парламенту і судів; незалежністю внутрішніх структур одна від одної у 

питаннях змістовного наповнення своєї діяльності, відповідно до законодавчо 

визначеної компетенції; 

– про загальноправові зв’язки функціонування публічної адміністрації в 

умовах поширення антикорупційних стандартів права, які засновані на проявах 

духовності її посадових осіб – чесності, сумлінності, компетентності; 

усвідомленні відповідальності як відносно самих себе, так і стосовно інших 

громадян, їхніх спільнот; здатності рівною мірою розподіляти блага для всіх, 

відповідно до їхнього об’єктивно можливого внеску у соціальний прогрес; 

дотримання загальнолюдських цінностей, зокрема в частині відтворення умов 

забезпечення максимально можливого розвитку кожного, відповідно до його 

талантів та об’єктивних цивілізаційних умов; 

– про транснаціональні тенденції антикорупційних трансформацій норм 

про публічне адміністрування, що являють собою усі суттєві перетворення 

механізмів утвердження людських чеснот у сфері публічно-правових відносин 

правовими засобами, які впродовж конкретного часу домінують над будь-

якими іншими змінами та підпорядковують їх; 

дістали подальшого розвитку наукові положення: 

– про концепт антропосоціовимірності права – придатність національного й 

міжнародного законодавства першочергово забезпечити розвиток людських 

чеснот; відкритість правової системи суспільства – якість законодавчих правил, 

яке уможливлює негайне й повне впровадження у практику усіх 

конструктивних ідей; формалізацію норм, чіткість, однозначність й 

передбачуваність, актуальність та інші людиносоціовимірні властивості права 

відкритого суспільства; нації як свідомого відчуття спільності людей між собою 

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

керуються під час досягнення спільних цілей; доброчесність публічної 

адміністрації – організаційно-правову ознаку, яка передбачає діяльнісний 

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

правовій реальності, що статично унормовано нормами конституційного й 

адміністративного права, заснованих на конкретно історичних й цивілізаційних 

умовах життя нації; стандарт доброчесності для публічної адміністрації – 

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

діяльності; 
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– про зв’язки функцій зі структурою антикорупційних інститутів у сфері 

публічного адміністрування, що дозволяє визначати можливості для 

функціональної заміни діяльності інститутів, сутність емерджементності їхньої 

системи й, відповідно, оптимальне співвідношення між кількістю витрачених 

ресурсів, залучених інститутів та результатом здійснення функцій, їх 

відображенням у правовій структурі суспільства та критичним аналізом 

структурно-функціональних зв’язків; 

– наукові положення про історіографію питань правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації в 

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

розроблені питання порушеної у дисертації проблематики за умови пильної 

уваги до неї вчених-адміністративістів з усіх розвинених країн; 

– про антикорупційну модель організації вітчизняних органів публічної 

адміністрації у нормах службового права як підгалузі адміністративного права, 

що передбачають трансформації службово-правових відносин (конкурсний 

відбір і кваліфікаційні вимоги, виборність на строк керівників, формування 

органів самоврядування, дисциплінарна відповідальність і контроль, залучення 

громадськості) та способи перевірки на доброчесність публічних службовців, 

фінансовий контроль і моніторинг способу життя, яка типова для усіх 

ухвалених з 2014 р. законів, де визначено правовий статус посадових осіб 

публічної адміністрації; 

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

ототожнюється з правопорушенням, виявляючи, відповідно, формально-

юридичну структуру, що складається з суб’єкта; мети та інших елементів 

суб’єктивної сторони; об’єкту; засобів та діянь як компонентів об’єктивної 

сторони. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для розробки теоретичних і практичних 

проблем з урахуванням знань про запобігання корупції у сферах 

адміністративно-правових та суміжних їм правових відносин, конструктивної 

дії відомостей про механізми поширення стандартів доброчесності серед 

посадових осіб публічної адміністрації (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 27.12.2020); 

– правотворчості – під час удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів щодо використання знання про культивування 

чеснот людини, її здібності до врахування позитивних змін суспільних 

відносин, їхнього відображення в актах нормотворчості з метою продуктивного 

впливу на свідомість суб’єктів правовідносин; 

– правозастосуванні – з метою підвищення ефективності діяльності органів 

публічної адміністрації у різних сферах правового життя за рахунок набуття 

нею рис доброчесної антроповимірності; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, у проведенні лекційних та практичних занять із таких навчальних 
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дисциплін, як «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

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

конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження 

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

національного університету від 27.12.2020, Запорізького регіонального центру 

підвищення кваліфікації від 19.01.2021). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення й висновки дисертації 

розроблено автором самостійно з використанням новітніх досягнень 

вітчизняної науки адміністративного права та робіт зарубіжних учених-

адміністративістів. Усі положення й висновки, викладені в дисертації, 

ґрунтуються на власних дослідженнях автора. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на 22 науково-практичних 

конференціях, круглих столах, зокрема: «Актуальні проблеми адміністративно-

правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського)» (м. Харків ; 

Херсон, 2019 р.); «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2017 р., 2019 р.); «Актуальні 

проблеми економіки і права» (м. Одеса, 2012 р.); «Актуальні проблеми 

запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах 

євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Актуальні проблеми реалізації 

положень Закону України «Про запобігання корупції» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической 

науки: общегосударственный и региональный аспекты» (г. Пермь, 2014 г.); 

«Запорізькі правові читання» (м. Запоріжжя, 2012 р., 2014 р., 2017 р., 2018 р., 

2019 р., 2020 р.); «Інформаційні технології, економіка і право: стан та 

перспективи розвитку (ІТЕП-2012)» (м. Чернівці, 2012 р.); «Історія торгівлі, 

податків та мита» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Міжнародна та національна 

безпека: теоретичні і прикладні аспекти» (м. Дніпро, 2019 р.); «Правова освіта 

та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» 

(м. Запоріжжя,  2020 р.); «Правоохоронна функція держави: теоретико-

методологічні та історико-правові проблеми» (м.  Харків, 2019 р.); «Публічна 

служба і адміністративне судочинство: виклики і здобутки» (м. Київ, 2018 р.); 

«Реформування правової системи України в контексті розбудови правової 

системи та євроінтеграції» (м. Дніпро, 2018 р.); «Розвиток українського права в 

умовах глобалізації» (м. Бердянськ, 2020 р.); «Соціальні права та їх захист 

адміністративним судом» (м. Київ, 2020 р.) 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 

67 наукових роботах, а саме: 3 одноосібних монографіях, 2 колективних 

монографіях, частині енциклопедії, частині науково-практичного коментаря, 

1 конспекті лекції (написано в співавторстві), 1 навчальному посібнику (видано 

колективом авторів), 1 навчально-методичному посібнику, 1 словнику термінів 

(написано в співавторстві), 28 статтях – у вітчизняних наукових фахових з 

юридичних наук виданнях, 6 статтях – у закордонних наукових періодичних 

виданнях, 22 тезах доповідей на науково-практичних конференціях (круглих 

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

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

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

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

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

25 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; встановлено мету та завдання роботи, визначено 

її об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково-теоретичну основу; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані про їх апробацію та публікації, а також про структуру та обсяг 

дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у  

відкритому суспільстві» складається з трьох підрозділів, у яких визначено 

ключові поняття й історіографію проблеми, обґрунтовано авторський підхід 

до розуміння методології дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Концептуалізація правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому 

суспільстві» встановлено, що інституалізація відтворення людських чеснот у 

суспільних відносинах являє собою взаємопов’язану систему послідовно 

виконуваних перманентних процесів належного осмислення природи права, 

юридичної формалізації результатів праворозуміння й перетворення 

об’єктивованого у законодавчих нормах права на реальність взаємовідносин.  

Підкреслено, що аналітична база зазначених кореляцій правових інститутів 

доброчесності зберігає вихідне значення положень про природно-правові 

цінності (аксіологічний зріз). Відповідно, аналізовані нами інститути 

(формалізовані та неформалізовані) створюють базові структури правової 

свідомості посадових осіб публічної адміністрації, за допомогою яких вони 

домагаються правопорядку, гарантій, правонаступництва й сталого розвитку. 

Низхідна експонента рівня корупції зберігається у тих системах публічного 

адміністрування, де обидва види інститутів розвиваються синхронно й 

досягається баланс задоволення приватних та публічних інтересів.  

Позначуване багатокомпонентним терміном «правова інституціоналізація 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації» у 

відкритому суспільстві поняття означає систему інструментів (засобів) та 

діяльності суб’єктів з їхнього умілого використання (застосування) через 

низку відповідних операцій, в межах стадій конструктивного створення на 

рівні теорії і подальшого практичного впровадження розроблених об’єктів 

(ідей, норм, концепцій, теорій тощо), що попереджають корупцію і 

забезпечують сталу доброчесність у сфері публічно-правових відносин, 
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зумовлюючи відкритість суспільства для впровадження прогресивних ідей у 

реальне життя. У ньому дескриптором виступає слово «антикорупційний». 

У підрозділі 1.2 «Методологія пізнання напрямів антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві» 

встановлено внутрішню цілісність наукової методології й праксеологічний 

зміст використаних методів пізнання предмету дослідження. 

Окреслено взаємозв’язки між предметом та методами його дослідження в 

межах тенденцій діалектичного, формально-логічного та онтологічного 

поєднання іншого роду загальнотеоретичних й загальнонаукових 

методологічних підходів через загальні ідеї, образи, смисли, концепти, поняття 

та інші епістеміологічні конструкти, що стосуються доброчесності публічної 

адміністрації. Структурно-функціональний метод дозволив простежити 

зростання когнітивної спроможності пізнати належним чином предмет 

дослідження через осмислення місця, ролі, функціонального навантаження 

публічної адміністрації у загальному контексті світогляду членів відкритого 

суспільства, публічно-правових відносин, взаємовідносин з парламентом й 

судами, органами правопорядку.  

Визначено, що предмет дослідження зумовив використання синергетичного 

підходу як базового, для вивчення зв’язків людських чеснот й права, що 

поєднаний з методологічним інструментарієм юридичних антропології й 

аксіології, біхевіоризму, герменевтики та іншого. Користуючись ним, розкрито 

епістеміологічні засади як ідеї доброчесності публічної адміністрації у складі 

онтологічних основ гносеологічних структур людської природи, так й інших 

концептів такого самого високого порядку теоретичного абстрагування 

(корупції, інституціоналізації, юридичної відкритості до прогресу тощо). 

У підрозділі 1.3 «Стан дослідження правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації відкритого 

суспільства у адміністративно-правовій доктрині» встановлено невирішені у 

науковій доктрині питання протидії корупції й актуальність виконання 

дослідження заявленої у темі роботи проблематики. 

Виявлено, що антикорупційній тематиці присвячено численні наукові 

роботи вчених-правників, а також науковців, які досліджують корупцію в 

межах предметного поля управління, економіки, політології, соціології, 

міжнародних відносин, психології тощо. Представники адміністративно-

правової доктрини (Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко та інші) розкрили проблеми з протидії корупції у межах 

дослідження публічно-правових інститутів управління, примусу, 

відповідальності, а також принципів й суб’єктно-об’єктних характеристик 

складників їхніх механізмів, а саме: заходів адміністративного запобігання 

(попередження), припинення правопорушень, стягнень за порушення 

адміністративно-правових норм тощо.  

Вітчизняні вчені висвітлили різні правові аспекти корупційної 

проблематики у своїх дисертаційних та монографічних дослідженнях, а саме: 

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

О.В. Клок, Ю.М. Комарова, І.В. Кушнарьов, Т.М. Міщенко, К.О. Розсоха, 
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Д.О. Сіренко, Х.А.Т. Тулі, В.І. Федорович, Т.В. Хабарова, Д.О. Чібісов, 

Н.В. Чопик, М.В. Шедий, О.В. Шкуропат та інші.  

Значною є кількість наукових тематичних розробок, виконаних поза 

межами національного правового простору, іноземними мовами, аналіз яких та 

їхня типологізація підтверджують спеціалізований характер досліджень 

(О. Бариса, Дж. Брукса, М. Гонсалеса да Азиза, І. Д’Алтейро, Р. Дремана, 

Д. Елсейда, Б. Ергун, Б. Кіа, Л. Кохалмі, Б. Ларсона, А. Ласкай, Ю. Ле, 

М. Лохаус, А. Мунджи-Пайпіді, Б. Нвінколь, К.М. Л. Ніту, М.Е. Ньюхауса, 

К. Олгу Кама, Е. Паріотті, Р. Пеліццо, У.Р. Родригеса, А.М. Санду, 

Р. Стапенхурста, А. Стеддон, М.С. Стефенсона, С. Томича, К. Томсона, Д. Тот, 

Дж. Файнемана, Дж. Філдса, М.А.П. Хейвуда, А. Хойкстра, Л. Хубертса, 

А.Р. Чана, М. Шана та ін.). 

Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері протидії 

корупції за посередництва публічної адміністрації, їхні трансформації були 

предметом уваги вчених-адміністративістів (О.Ю. Дрозда, А.І. Каращенка, 

В.В. Коваленка, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра та інших), а пов’язані із цим 

питання відкритості правової системи суспільства для прогресу досліджувалися 

теоретиками права, як згаданими вище, так й іншими. Основними гіпотезами 

розробки порушеної проблематики залишаються твердження про те, що 

корупція – це феномен не тільки викривлення природного змісту економічних, 

духовно-культурних, політичних та інших відносин; створення й інтерпретація 

антикорупційних механізмів засноване на принципах права; доброчесна 

поведінка посадових осіб публічної адміністрації вимагає чітких, вичерпних й 

однозначно зрозумілих правил правових актів з питань змісту їхньої 

професійної діяльності та оцінювання публічного службовця (центрального 

елементу структури його службової кар’єри, за Л.Р. Біла-Тіуновою); 

уніфікована судова практика застосування законів зумовлює зниження 

корупції. 

Розділ 2 «Когнітивна основа пізнання сутнісних властивостей правової 

інституціоналізації антикорупційних перетворень органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві» складається з трьох підрозділів, 

присвячених сучасному розумінню духовно-культурних передумов, політико-

правових та соціально-правових умов, а також антропним якостям та 

публічному інтересу антикорупційних законодавчих перетворень у сфері 

публічного адміністрування. 

У підрозділі 2.1 «Вихідні засади правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації» розглянуто 

поєднання сутностей духовної культури з правом у сфері запобігання корупції 

під час трансформацій законодавства про публічне адміністрування. 

Встановлено, що обрана парадигма дослідження відображає логіку 

закономірного нелінійного розвитку адміністративно-правових відносин в 

сфері забезпечення доброчесності публічної адміністрації. На додаток до вже 

визначених ключових понять предмету дослідження й услід за Великою 

палатою Верховного Суду (постанова від 13.02.2019 по справі № 810/2763/17) 

визначено, що публічним інтересом є важливі для значної кількості фізичних і 



13  

юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої 

компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації. Тобто 

публічний інтерес є нічим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів. А 

концепт «публічна адміністрація», відповідно до наявних в адміністративно-

правовій доктрині визначень (Ю.П. Битяка, Д.В. Лученка, В.К. Колпакова, 

С.Г. Стеценка та інших), являє собою систему органів державної виконавчої 

влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації та інших суб’єктів, наділених адміністративно-

управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 

держави, так і інтересів суспільства загалом, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом. 

Підкреслено, що підвищення культурного й духовного рівня населення, 

укріплення національної ідентичності українських громадян і підвищення 

індексу людського розвитку в Україні з-поміж іншого передбачає 

доброчесність та свободу від корупції публічної влади (відповідно до Концепції 

реформування системи забезпечення населення культурними послугами, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р.           

№ 27-р.). У Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом 

Президента України від 14.09.2020 № 392/2020, згадуються захист особи, 

суспільства та держави від правопорушень, зокрема корупційних, у тому числі 

через утвердження принципу нульової толерантності до корупції; забезпечення 

ефективної діяльності органів, які запобігають корупції.  

У підрозділі 2.2 «Політико-правові та соціально-правові умови 

утвердження доброчесності в органах публічної адміністрації» сформульовано 

положення про роль політичних та інших соціально-правових умов для 

інституту недопущення корупційних правопорушень. 

Встановлено, що культивування доброчесності у сфері публічно-правових 

відносин результативне за умови формування у свідомості людей переконання 

в істинності твердження про необхідність розвивати свої чесноти, їхню 

безумовну цінність та пріоритет у правових відносинах, орієнтир для 

самоідентичності та стійкого розвитку у мінливому світі на тлі сильних рис й 

традицій національної культури. У цьому зв’язку актуальними стають 

відповідні напрями роботи з формування правової культури Національного 

агентства з питань запобігання корупції, Міністерства освіти й науки України, 

Міністерства юстиції України.  

Визначено, що через Національну раду з питань антикорупційної політики, 

як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, можлива 

координація залучення зазначених суб’єктів до культивування 

антикорупційних стандартів правової культури, створення організаційно-

правових умов для об’єктивування у правовій дійсності зразків доброчесного 

виконання посадових обов’язків суб’єктами публічної адміністрації. 

У підрозділі 2.3 «Антропні якості та публічний інтерес як складники 

антикорупційних перетворень норм адміністративного права у відкритому 

суспільстві» проаналізовано людиновимірні складники юридичних норм, що 

складають основу доброчесності у діяльності публічної адміністрації. 
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З’ясовано, що за своєю антропною природою люди потребують одне одного 

й домовляються про порядок взаємовідносин між собою на підставі системи 

правил, серед яких фундаментальним стає делегування повноважень із 

забезпечення обов’язкового виконання усіма й однаковою мірою цих правил 

публічній адміністрації, судам. 

Підкреслено, що домінування кращих особистісних рис у публічно-

правових відносинах стає умовою пошуку найкращих варіантів балансу між 

приватним і публічним інтересами, що нейтралізує корупцію, відповідно, 

сприяючи підтриманню правової системи суспільства у стані відкритості до 

прогресу. При цьому репрезентація змісту публічного інтересу у 

правосвідомості чиновника являє собою процес відображення зовнішнього 

середовища у його внутрішньому світі психічних здібностей, проблематизуючи 

відношення суб’єкт-об’єкт, де суб’єкт має за мету бути психологічно й 

культурно самодостатнім настільки, щоб максимально точно відчути, 

сприйняти, осмислити та відтворити у своїх діяннях пізнану природу об’єкту, 

наприклад, доброчесності під час виконання службових повноважень у 

публічно-правових відносинах. 

Розділ 3 «Правові підвалини для перетворень вітчизняного 

антикорупційного законодавства в умовах становлення відкритого 

суспільства» складається з трьох підрозділів, присвячених природно-

правовому виміру антикорупційного законодавства, ключовим моментам його 

формування та номінативним характеристикам. 

У підрозділі 3.1 «Природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства України в умовах динамічних змін публічного права відкритого 

суспільства» проаналізовано вихідні засади права, через які публічна 

адміністрація верифікує свою діяльність на предмет доброчесності. 

Визначено, що перехід від природного до позитивістського змісту права в 

антикорупційних трансформаціях відносно публічної адміністрації, 

опосередковано ідеями пріоритетності у суспільстві, насамперед прав і свобод 

людини; панування розуму і духовності одночасно, що дозволяє ухвалити 

справедливе, гуманне рішення; забезпечення рівноправності та інших 

принципів права, що складають й виражають зміст верховенства права як 

справедливості, самовираження конструктивно пасіонарної частини природи 

людини на публічній службі та як фільтра формалізованого державою 

законодавства із запобігання корупції. 

Наголошено, що пізнання правової природи людей – це єдина важлива 

передумова для подолання розбіжностей між законодавчо визначеною моделлю 

антикорупційної політики й правосвідомістю громадян. Отримані відомості 

стануть інструментом для оновлення форм і підходів до надання 

адміністративних послуг, їхньої якості, доступності, достатньої орієнтації на 

потреби людини тощо (Стратегія розвитку органів системи Міністерства 

внутрішніх справ на період до 2020 р., схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 15.11.2017 № 1023-р). 

У підрозділі 3.2 «Етапи формування та інші юридико-позитивістські 

характеристики вітчизняного антикорупційного законодавства» визначено 
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зміст та види законодавчих конструкцій впровадження Україною інституційних 

трансформацій механізму держави з протидії корупції.  

Виявлено, що формально-юридична об’єктивація антикорупційних 

трансформацій являла собою зміни до Конституції України від 02.06.2016, 

якими, з-поміж іншого, вперше уведено термін «доброчесність» відносно 

суддів. Було також ухвалено більше двадцяти нових законів, а також велику 

кількість підзаконних правових актів, що означає фундаментальність та 

незворотність здійснюваної реформи, закладання позитивно-перспективної 

тенденції перетворень в організації публічної адміністрації в Україні. Серед 

таких перспектив до 2030 р. визначено значне скорочення масштабів порушень 

в усіх формах правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на основі 

впровадження ефективного моніторингу управлінської діяльності та контролю; 

забезпечення всім рівного доступу до захисту їхніх прав й протидії 

зловживанню з боку публічної адміністрації, у тому числі за рахунок 

реформування системи судочинства та забезпечення правопорядку (Проєкт 

Стратегії сталого розвитку України до 2030 р.). 

Встановлено, що подальші трансформації у сфері запобігання корупції 

спрямовані на злагодження, координацію та інші складники вдосконалення 

роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (О.В. Іванов, 

С.О. Шатрава та інші), Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів (С.К. Гречанюк, А.М. Давидюк та інші); Національної ради з питань 

антикорупційної політики при Президентові України, Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; Вищого антикорупційного суду. 

У підрозділі 3.3 «Номінативні якості профільного законодавства України із 

запобігання корупції» розкрито якісні характеристики ключових дефініцій 

антикорупційного законодавства. 

Встановлено, що вихідні номінації подані у першій статті Закону України 

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. Це четверта спроба вітчизняного 

парламенту формалізувати основні дефініції у профільному законі з 

антикорупційної політики. До неї за роки незалежності України аналогічні 

закони ухвалювали тричі: 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і 

протидії корупції», 11.06.2009 р. № 1506-VI «Про засади запобігання та 

протидії корупції» й 05.10.1995 р. № 356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією». В 

усіх них перша стаття присвячена визначенню ключових понять, у яких подано 

зміст їхніх значень, вкладених у використані для їхнього опису смислів слів, 

відповідно до правил юридичної техніки. Темпоральна характеристика виявляє 

зміну термінів, їхніх понять та визначень. 

Визначено, що як одні з найбільш стабільних, доктринально витриманих та 

функціонально затребуваних, норми-дефініції антикорупційних законів 

регулярно уточнювалися, що, однак, не вплинуло суттєво на покращення 

ситуації зі сприйняттям феномену корупції у публічному адмініструванні та 

інших сферах життя суспільства. Згідно з відомостями міжнародної неурядової 
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організації Corruption Perceptions Index, Україна у 1998 р. набрала 2,8 бали         

з 10-ти можливих, у 2020 р. – 3,3.  

Розділ 4 «Спрямування правової інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації через доброчесне 

правотворення» складається з двох підрозділів, присвячених якісним 

характеристикам доброчесної правотворчості, а також інститутам правового 

впливу народу на суб’єктів антикорупційного правотворення. 

У підрозділі 4.1 «Основоположні підстави для інституційної 

спроможності публічної адміністрації в сфері доброчесної правотворчості» 

визначено засадниче значення ефективної законодавчої роботи для виникнення 

об’єктивних можливостей у публічної адміністрації в сфері утвердження 

антикорупційних стандартів. 

З’ясовано, що «бар’єром» для корупції є «якісне» законодавство (предмет 

дослідження В.М. Бевзенка, О.І. Костенко, М.М. Лученко, С.М. Шахова та 

інших). Закони парламенту – це основа для нормотворчої й правозастосовної 

діяльності публічної адміністрації та суду, а також детермінанти мультиплікації 

доброчесних механізмів реалізації ними права на практиці. Кореляції актів 

правотворчості усіх органів публічної влади відбуваються за параметрами 

чіткого й вичерпного опису правил для процедур їхнього виконання.  

Підкреслено, що природні здібності до нормотворчої діяльності та інших 

специфічних для публічної адміністрації функцій, відповідальність – це вихідні 

передумови ефективної і доброчесної роботи. Вона втілює у собі стандарти 

правової культури homo juridicus (Ж. Карбоньє) людини з ментальними, 

сенситивними й, що дуже важливо, вольовими, тобто сукупно психологічними 

механізмами, які дозволяють виконувати закони й створювати адекватні 

їхньому змісту норми права, застосовувати їх і забезпечувати їхнє виконання 

усіма громадянами, заперечення участі у корупційних практиках і/або схиляння 

до них інших.  

У підрозділі 4.2 «Зміст публічно-правових інститутів впливу народу на 

суб’єктів антикорупційної правотворчості» проаналізовано політико-правові 

механізми пильності громадян у сфері забезпечення якісного правового поля, 

що створюється в результаті правотворчої діяльності. 

З’ясовано, що інституційність з протидії корупції передбачає залучення 

громадян (їхніх об’єднань) для викриття корупції; формування, реалізації та 

моніторингу антикорупційної політики, зокрема громадського обговорення 

законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів; проведення 

громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів та 

їхніх проєктів; здійснення моніторингу способу життя публічних службовців; 

участі у процедурах атестації (дисциплінарної відповідальності) посадових осіб 

органів публічної влади й контролю за діяльністю цих органів, у тому числі 

через громадські ради; та інше. 

Встановлено, що в умовах транзитивності правової (політичної, 

економічної) системи, синергії вияву критичних мас правових енергій громадян 

(їхніх переконань), невирішених глобальних проблем, наявні антикорупційні 

інститути можуть виявлятися неефективними як у межах національного 
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правового простору, попереджаючи корупцію представників публічної 

адміністрації, так і ззовні, марно намагаючись повернути виявлені активи, 

одержані від корупційних та інших злочинів. У цьому зв’язку громадськість 

залишається єдиним інститутом, що спроможний втілити у життя 

концептуально заданий у законах доброчесний алгоритм дій для всіх суб’єктів 

права, через референдум, правовий краудсорсинг, вибори та інші правові 

інститути. 

Розділ 5 «Правозастосування як складник інституціоналізації 

антикорупційних змін органів публічної адміністрації у відкритому 

суспільстві» складається з чотирьох підрозділів, присвячених правовим 

засадам усунення корупційних ризиків, загальноправовим зв’язкам, 

забезпеченню правопорядку у сфері доброчесного функціонування публічної 

адміністрації та відповідним підвалинам правозастосовної роботи судів. 

У підрозділі 5.1 «Правові основи усунення корупційних ризиків з виконавчо-

розпорядчої роботи публічної адміністрації» встановлено, що корупційні 

ризики в сфері публічного адміністрування являють собою передумови 

недоброчесності. 

Визначено, що в адміністративно-правовій доктрині (В.Т. Білоус, 

І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, С.С. Рогульський, С.О. Шатрава та інші) 

зосереджено особливу увагу на проблемі корупційних ризиків у публічній 

адміністрації. Особливо продуктивною елімінація корупційних ризиків стає на 

вищому рівні управління державою, як переконує успішний досвід в сфері 

попередження корупції Республіки Сінгапур, Королівства Іспанія. Зокрема, 

через інститут спеціальної перевірки, стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад з відповідальними або особливо відповідальним посадовими 

повноваженнями, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік 

яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції 

(Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, 

затверджений рішенням від 17.06.2016 № 2).  

Встановлено, що специфічні властивості антикорупційних стандартів права 

у різних рівнях структури суспільного життя поєднуються з дивергентними 

рисами поділу суспільної праці, генезису та утворення інших сфер суспільної 

діяльності. Виявлення особливостей таких стандартів у гносеологічному розрізі 

управлінської форми здійснення функцій держави передбачає їхніх поділ за 

об’єктним критерієм. При цьому загальним зразком для будь-якої предметної 

сфери діяльності публічної адміністрації стає розуміння змістовної сторони 

прав людини і об’єктивного права, відповідальність та активність, виконання 

норм права. 

У підрозділі 5.2 «Загальноправові зв’язки функціонування публічної 

адміністрації в умовах поширення антикорупційних стандартів службового 

права» проаналізовані кореляції доброчесності виконавчої публічної влади з 

відповідним правовим сприйняттям її населенням. 

Встановлено, що якщо визначені у законах правила публічних 

правовідносин хоча й конкретні, але все ж концептуальні. Їхня конкретизація 

відбувається на підзаконному рівні, коли виконавча гілка влади держави 
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наповнює ці загальні норми матеріальними і процедурними правилами 

мінімального рівня формально-логічної абстракції, які відображають зміст 

реалізації суб’єктивного права кожного (В.Т. Білоус, О.В. Константий 

М.М. Тернущак, А.М. Школик та інших). У зв’язку з цим роль виконавчої 

влади в забезпеченні соціального прогресу сприймається суспільством як 

домінуюча. Результати проведеного анкетування 440 експертів (публічних 

службовців, підприємців та інших) впродовж 2012–2020 рр. з питання способів 

належної реалізації та захисту громадянами своїх прав і свобод 

продемонстрували, що 63,7% опитаних вказали на корупційні інструменти, 

22,7% – моральні норми, 6,8% – примусовий спосіб, 6,8% – суди та інші 

визначені законами інститути. 

Публічні службовці також власними діяннями демонструють зразки 

доброчесної або корупційної правореалізації, беручи участь у вирішенні 

службово-правових питань, які зумовлюють формування придатної до 

ефективної роботи публічної адміністрації. В межах доктрини службового 

права (С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, О.В. Муза, Д.С. Припутень, Ю.М. Старілов 

та інші) актуалізуються єдині стандарти доброчесної організації публічної 

служби, а саме: принципи права та засновані на них положення законів про 

вичерпні матеріально-правові (змістовні й темпоральні) та процедурні 

(конкурсні) вимоги для верифікації доброчесності кандидатів у публічні 

службовці; організаційні структури, придатні застосувати ці норми на практиці; 

деталізована компетенція; співвідношення публічної влади центральних й 

місцевих органів держави в контексті сучасних процесів з децентралізації 

публічних коштів, повноважень й відповідальності, «законодавчо обмеженої 

частини державного адміністрування на місцях» (Ю.Л. Панейко); а також інші, 

детерміновані специфікою належного виконання повноважень публічним 

службовцем.  

У підрозділі 5.3 «Антикорупційні трансформації адміністративно-правової 

охорони доброчесності органів публічної адміністрації» визначено поняття, 

інструментальні та функціональні складники з недопущення корупції в сфері 

організації та діяльності публічної адміністрації. 

Встановлено, що інституціонально протидія корупції являє собою дію 

обґрунтованих у адміністративно-правовій доктрині системи однорідних 

правових норм, якими виключається неправомірна вигода (В.К. Колпаков, 

Д.М. Лук’янець, М.В. Маринюк та інші), незаконне збагачення (О.І. Гузоватий, 

О.О. Дудоров, В.С. Канцір та інші; Рішення Конституційного Суду України 

№ 1-р/2019 від 26.02.2019 й від 27.10.2020 № 13-р/2020); отримання подарунків 

у зв’язку зі здійсненням публічно-владної діяльності (Т.О. Коломоєць, 

І.О. Личенко, У.Я. Русанюк та інші); забезпечується фінансовий контроль через 

декларування доходів в електронній формі на спеціальній платформі в мережі 

Інтернет й із застосування відповідного програмного забезпечення, у тому числі 

для верифікації задекларованих відомостей (К.О. Прохоров, Д.М. Стародуб, 

А.М. Черенков, В.Д. Щербань та інші); передбачаються обмеження відносно 

сумісництва та суміщення виконання функцій держави (місцевого 

самоврядування) з іншими видами діяльності, після припинення такого 
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виконання, спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів (В.І. Іванюк, О.М. Олешко, І.Д. Пастух та інші). 

Підкреслено, що охорону зазначених матеріально-правових норм 

здійснюють спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – 

системно структуровані організації виконавчої гілки державної влади, які 

здійснюють правоохоронну діяльність (адміністративно-юрисдикційну та інші) 

під ефективним наглядом суду для гарантії її незалежності, безсторонності та 

належної правової процедури; уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з 

питань запобігання та виявлення корупції; викривачі (Роз’яснення 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 

«Щодо правового статусу викривача»).  

У підрозділі 5.4 «Правові засади правозастосовної роботи судів як 

складника інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації» 

розкрито правові основи застосування антикорупційного законодавства судом. 

Визначено, що правосуддя у корупційних справах здійснюється місцевими 

та апеляційними загальними судами, Вищим антикорупційним судом, 

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду й Великою 

Палатою Верховного Суду (постанова від 20.03.2019 у справі № 442/730/17 про 

конфлікт інтересів у колегіальному органі публічної влади; від 13.05.2020 у 

справі № 200/2218/19-а про преміювання самого себе; та інше) в межах норм 

адміністративно-деліктного (В.М. Гаращук, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

О.І. Миколенко та інші) й кримінального права.  

Виявлено, що судова практика з накладення адміністративних стягнень за 

правопорушення в сфері корупції потребує уніфікації. Різні підходи суддів 

щодо оцінки моменту виявлення правопорушення (день розміщення відповідної 

інформації у публічних реєстрах, інтерактивних системах в інтернеті і/або 

іншому публічно доступному місці; отримання відповідного повідомлення 

правоохоронцем чи іншою уповноваженою вчиняти дії із запобігання корупції 

посадовою особою; складання протоколу; тощо) й початку перебігу строку для 

притягнення до адміністративної відповідальності; визначення малозначності 

правопорушення, змісту поважних причин в рамках антикорупційних 

проваджень; допустимості і/або належності доказів, їхньої достатності й 

повноти; змісту матеріально-правових антикорупційних норм закону; та інші 

схожі характеристики правосуддя детерміновані здебільшого неточними й 

неоднозначно зрозумілими формулюваннями, оцінними поняттями, 

прогалинами та іншими вадами законів. У цьому зв’язку суди в 

антикорупційних провадженнях спираються на справедливість, рівність, 

законність як суть тернарної основи концепту «верховенство права», гарантію 

віри у правосуддя. Результати проведеного в межах нашого дослідження 

анкетування (440 експертів впродовж 2012–2020 років) показали, що зовсім не 

довіряють судам 22% опитаних, скоріше не довіряють – 67%, скоріше 

довіряють – 11%, повністю довіряють – 0%. 

Розділ 6 «Перспективи правової інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у відкритому суспільстві 

та їхня транснаціональна специфіка» складається з трьох підрозділів, 
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присвячених основоположним характеристикам глобального виміру тенденцій 

подолання корупції у публічно-правових відносинах, досвіду 

інституціоналізації відповідних трансформацій у зарубіжних країнах й 

пропозиціям щодо поширення основ доброчесності під час правотворчої та 

правозастосовної діяльності в Україні. 

У підрозділі 6.1 «Визначення засадничих характеристик глобального виміру 

тенденцій подолання корупції у публічно-правових відносинах» розкрито 

розуміння глобального політико-правового контексту сприйняття людських 

чеснот та інших правових цінностей. 

Відзначено, що зусилля націй, які на засадах доброчесності прагнуть 

забезпечити собі поступ, його сталість та органічний взаємозв’язок з розвитком 

інших суб’єктів міжнародного права, стають частиною реалізації правових 

норм, принципів та інституційних правил адміністрування глобального 

простору правових відносин із забезпечення публічних інтересів, у цьому разі 

нації та утворених за її участі міжнаціональних спільнот (Б.А. Кормич, 

О.Р. Радишевська, Ю.В. Янчук та ін.). Транскордонність (Т.Г. Шутак та інші) й 

міжнаціональний характер правових механізмів з протидії корупції надає їхній 

системі якості емерджентності (В.В. Васильєв, Д.П. Стригунова, Дж. Сьорл та 

інші) – внутрішньо іманентні властивості, зв’язки між ними, які вже не 

характерні для систем внутрішньонаціональних механізмів забезпечення 

доброчесності публічної адміністрації.  

Доведено, що нині корупція – це глобальна проблема. Правове забезпечення 

стійкості кореляції публічних інтересів людства з діяннями (рішеннями) кожної 

нації – це єдиний спосіб створити тенденцію соціального розвитку у 

глобальному масштабі, залишаючись перманентно відкритим до практичного 

впровадження найкращих пропозицій, з позиції прогресу на підставі правових 

цінностей. За результатами проведеного нами анкетування (440 експертів у 

2012–2020 рр.) відносини України зі Сполученими Штатами Америки, 

Європейським Союзом й Російською Федерацією оцінили як повністю не 

рівноправні, у яких Україна поступається власними інтересами, більше 85% 

респондентів. 

У підрозділі 6.2 «Досвід адміністративно-правової інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних 

країнах» встановлено, що боротьба з корупцією – це невіддільний складник 

подолання організованої злочинності, яка стала викликом для усіх країн. 

Окреслено законодавчий, організаційно-правовий й транснаціональний 

напрями антикорупційної роботи у зарубіжних країнах. Країни Європейського 

Союзу, особливо Півночі Європи, Швейцарська Конфедерація, Сполучені 

Штати Америки, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, 

Республіка Сінгапур, Республіка Корея та усі інші країни, які мають найнижчі 

показники корупції, однаково наситили своє законодавство нормами про 

незаконне збагачення, декларування доходів посадовими особами органів 

публічної влади та заборону подарунків у зв’язку зі здійсненням ними 

службових повноважень, моніторинг способу їхнього життя, обмеження щодо 

сумісництва та суміщення посад, конфлікту приватного інтересу з публічним 
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інтересом, обмеження після припинення роботи на публічній посаді тощо. Цей 

набір правил є антикорупційним стандартом. 

Практична реалізація правових антикорупційних стандартів здійснюється 

публічною адміністрацією за правилами дисциплінарного, адміністративного й 

кримінального процесів, норми яких у вищезазначених країнах відрізняються 

тільки з огляду на специфіку правових традицій та характерних рис правових 

систем континентального, загального, релігійного і/або традиційного змісту. 

Організаційно створюється належна антикорупційна інфраструктура, придатна 

для імплементації відповідних законодавчих норм у правову реальність. 

Зазвичай кожна розвинена країна має у складі профільного міністерства з 

питань внутрішньої безпеки департамент кримінальної поліції, який 

спеціалізується на протидії корупції, часто поєднаний у боротьбі з 

організованою, економічною, екологічною і/або іншим типом злочинності. 

Посилення такої інфраструктури відбувається через спеціалізацію окремого 

підрозділу діючої системи органів прокуратури. Держави, які мають проблеми з 

транзитивністю у юридичній, політичній і/або економічній сфері, спеціально 

створюють антикорупційні правоохоронний, прокурорський та судовий органи, 

а також відповідну управлінську структуру з адміністративно-юрисдикційними 

повноваженнями, наприклад, підзвітне парламенту Агентство з питань 

запобігання корупції Республіки Сербія. У підсумку з досвіду зарубіжних країн 

вбачається, що недоброчесність публічно-правових відносин попереджається 

через деталізацію норм службового права як підгалузі адміністративного права 

(конкурсних процедур призначення на публічні посади, чіткої субординації, 

вичерпно визначених посадових повноважень тощо) та їхнім застосуванням за 

посередництва електронних систем, підрозділів внутрішнього контролю за 

недопущенням корупції, формами звітності перед громадськістю, відкритості 

для участі громадян у розробці та практичному впровадженні важливих для 

громади рішень, журналістського та громадського контролю. 

У підрозділі 6.3 «Напрями вдосконалення основ доброчесності під час 

нормотворчої та правозастосовної діяльності в Україні» окреслено найбільш 

інноваційні рішення з правової інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій вітчизняних органів публічної адміністрації в умовах 

становлення відкритого для прогресу громадянського суспільства. 

Встановлено, що профільний закон із запобігання корупції повинен бути 

доповнений нормами-дефініціями, що дозволять однозначно визначати 

правовий зміст використаних у ньому понять, їхню відповідність нормам 

адміністративно-деліктного та кримінального права, а у підсумку сприятимуть 

уніфікації застосування його положень на практиці. Разом з цим обґрунтовано, 

що органічної єдності антикорупційному правозастосуванню додає кодифікація 

законодавства із запобігання корупції, яка зумовлює його ефективність, 

елімінуючи безсистемність, партикулярність й розпорошеність 

антикорупційних норм по законодавчим актам різної юридичної сили та 

галузевої приналежності, а також правові колізії, прогалини тощо. Поняття 

профільного закону із запобігання корупції треба уніфікувати з поняттями 

адміністративного, кримінального, трудового, цивільного, господарського, 
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сімейного та інших суміжних галузей права; а також необхідно виключати 

практики збільшення на рівні підзаконної нормотворчості обсягу існуючих у 

законі понять і/або створення нових, які не містяться у законі. 

Наголошено на необхідності створення мережі платформ безпосередньої та 

опосередкованої інформаційних систем комунікації для постійного обміну між 

органами публічної адміністрації досвідом з успішних профілактики й 

запобігання корупції, а також наступництва доброчесних практик публічного 

адміністрування менш досвідченими чиновниками від більш досвідчених 

чиновників. Ця операційна мета доповнюється пропозицією подальшої 

оптимізації кількості органів публічної адміністрації та штатної чисельності 

їхніх службовців.  

Визнано необхідність створення загальнонаціонального, регіональних, 

місцевих та корпоративних (в кожному органі публічної адміністрації) реєстрів 

корупційних ризиків (у тому числі зовнішніх); в межах застосування 

програмно-цільового методу адміністрування антикорупційних перетворень 

ухвалити стратегію відповідної політики, антропоцетричної та іншим чином 

заснованої на доктрині верховенства права як справедливості відносно 

публічного службовця та інших громадян, щодо публічного інтересу; 

розробити законопроєкти, що виключають диспропорції публічного 

фінансування на користь політично лояльних парламентаріїв та інших 

суб’єктів, унормовують лобіювання у парламенті, відповідно до інтересів усієї 

нації. Наголошено на потребі розвивати як систему надання адміністративних 

послуг через вже створені відповідні центри та суміжні їм інструменти 

безконтактності взаємодії чиновника з іншими громадянами – інтерактивні 

автоматизовані системи, їхні телекомунікаційні канали (електронні мережі), 

кваліфікований електронний підпис й відповідне апаратне обладнання, так і 

компетентність громадян з використання цифрових технологій.  

Серед важливих перетворень підвищення ефективності запобігання корупції 

у публічному адмініструванні виокремлено засади конфіденційності для 

відповідної адміністративно-юрисдикційної та правоохоронної діяльності; 

підзвітності, підконтрольності тільки у чітко й детально виписаній 

процесуальній формі виключно вищим посадовим особам (колегіальним 

органам), перевірки (у тому числі на поліграфі тощо) професійних та особистих 

відомостей співробітників у будь-який момент за наявності фактичних підстав, 

а також перманентного моніторингу способу їхнього життя; посилення 

організаційного складника правової та соціально-економічної безпеки 

публічних службовців та їхніх родичів. Суттєвим для антикорупційної роботи 

також стає використання ресурсів громадянського суспільства (викривачів 

корупціонерів та інших громадян, громадських організацій та інших об’єднань 

громадян, ЗМІ тощо); інформації з публічно доступних джерел (open source 

intelligence, OSINT), у тому числі за рахунок постійного поглиблення та 

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

управління активами, одержаними від корупційних правопорушень. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукової  проблеми, що виявляється у виробленні теоретичних 

засад правової інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів 

публічної адміністрації у відкритому суспільстві. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку таких висновків, пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на досягнення поставленої мети: 

1. Вставлено, що правову інституціоналізацію антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації концептуалізовано як систему 

ідей, концепцій, теорій про людські чесноти та заснованих на них правових 

нормах, яка інтегрується у правову реальність, перетворюючись на сталу 

величину національної політики у всіх сферах суспільного життя, самою 

публічною адміністрацією на постійній основі через функціональне 

спрямування діяльності із забезпечення доброчесної реалізації ухвалених 

парламентом законів в публічних інтересах, що організаційно здійснюється 

системою підходящих для цього органів (їхніх посадових осіб), із залученням 

судів та інститутів громадянського суспільства, на підставі принципів й 

цінностей права, у тісному взаємозв’язку з найкращими антикорупційними 

практиками органів публічної виконавчої влади зарубіжних країн. 

2. Розкрито синергію соціального відбору найбільш вдалих форм 

доброчесної соціальної взаємодії та ймовірних прогнозів її трансформацій. На  

додаток до гносеологічного потенціалу класичної логіки (формальної, 

символічної / математичної, діалектичної) методологічні засоби синергетики 

посилили когнітивну основу пізнання категорії доброчесності та елімінації 

корупції, біфуркацій та ламінарних варіантів, ентропії та інерції 

антикорупційних перетворень адміністративно-правових відносин. 

3. Розкрито, що стан дослідження порушеної у дисертації проблеми 

охарактеризовано як такий, що потребує постійного оновлення наявних знань з 

протидії корупції, зокрема, через появу з об’єктивних причин нових викликів 

для розвитку суспільства, який повноцінно відбувається тільки на засадах 

доброчесності перебігу правових відносин, особливо мінливих у світі сучасних 

технологій комунікації їхніх суб’єктів права. 

4. Виокремлено серед вихідних засад правової культури у парадигмі 

антикорупційних трансформацій публічної адміністрації: природно-правову 

вимірність управління й правотворення, контроль й примус; зумовленість 

адміністрування правових відносин потребами людини і соціального прогресу; 

збалансування владою парламенту і судів; незалежності внутрішніх структур 

одна від одної у питаннях змістовного наповнення своєї діяльності відповідно 

до визначеної компетенції; єдності системи органів; антикорупційних 

стресостійкості й копінгу (вдалого подолання стресів).  

5. Політико-правові та соціально-правові умови утвердження доброчесності 

в органах публічної адміністрації запропоновано визначити як основи для 

практичної реалізації суб’єктивної правової можливості посадової особи на 

добру і чесну професійну самореалізацію, що передбачає розвиток через 
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систему соціальних інститутів сукупності особистісних та професійних якостей 

на рівні, який дозволяє цілком обґрунтовано стверджувати, що претендент на 

відповідну посаду у підсумку, в межах своєї відповідальності сприятиме 

антикорупційним трансформаціям публічного права та іншим складникам 

соціального поступу. 

6. Визначено, що баланс приватного і публічного інтересів являє собою 

умову для підтримання правової системи суспільства у стані відкритості до 

прогресу, зокрема за рахунок нейтралізації корупції, який вимагає достатнього 

матеріального забезпечення осіб на публічній службі, реальних соціально-

економічних прав цих осіб, залучення талановитих та розвинутих осіб до 

роботи в органах публічної адміністрації. 

7. Встановлено, що природно-правовий вимір антикорупційного 

законодавства України в умовах динамічних змін публічного права відкритого 

суспільства виявляється через загальнолюдські цінності та інші антропні 

властивості кожного, а також пасіонарні культурні коди, закладені й 

культивовані під час соціалізації людини, зокрема в сфері службово-правових, 

адміністративно-деліктних, адміністративно-процедурних відносин.  

8. Відзначено, що міжгалузевий характер антикорупційного законодавства 

зумовлює етапи його трансформацій знаковими перетвореннями норм 

адміністративного й кримінального права (процесів). Зокрема, нові поняття та 

терміни, принципи й завдання, функції та структури органів публічної 

адміністрації, знання про взаємовідносини між ними та з іншими гілками 

публічної влади, а також усі інші розробки представників адміністративно-

правової доктрини ставали основою для перетворення радянського 

адміністративно-правового інструментарію з протидії корупції на правові 

інститути, які відповідали викликам нових видів правових відносин в 

економіці, політиці тощо. Тільки з 16 листопада 1995 р. почав діяти профільний 

закон по боротьбі з корупцією. Ключовим стало ухвалення, починаючи з 

14.10.2014, низки законів про організаційні інститути антикорупційної 

інфраструктури та формування їх, а нині продовжується етап вдосконалення 

антикорупційного законодавства й антикорупційних органів.  

9. З’ясовано, що мінімальна кількість влучних, однозначно зрозумілих слів, 

усталених юридичних термінів з максимальним смисловим навантаженням не 

стало сильною стороною формулювань профільного законодавства України із 

запобігання корупції, на відміну від словесної надлишковості, оцінної природи 

низки використаних термінів, неконкретності тощо. У підсумку відбувається 

неоднозначне застосування чинних антикорупційних правових норм навіть на 

рівні судової практики, чим підсилюється продовження ухвалення типових 

рішень Європейським Судом з прав людини із зауваженнями про нечіткість, 

неясність, неоднозначність, надмірну ускладненість, незрозумілість 

українських законів та акцентом на необхідності дотримання концепції якості 

закону.  

10. Окреслено специфіку антикорупційних обмежень для суб’єктів 

публічної адміністрації, що усуває дисонанс між специфічними 

кваліфікаційними вимогами, яким відповідає кожний претендент на посаду в 
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органах публічної влади, і загальними антикорупційними вимогами, що 

поширюються на таких людей; максимально диференційовані у деталях 

правила забезпечення їхньої доброчесності; ступінь обґрунтованості тих чи 

інших строків антикорупційних правил. 

11. Доведено, що для доброчесної роботи публічної адміністрації необхідно 

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

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

як основних правових інститутів впливу на доброчесність та актуальну для 

публічних інтересів змістовність рішень публічної адміністрації. 

12. Визначено, що корупційні ризики у сфері публічного адміністрування 

являють собою чинники онтологічно об’єктивного й суб’єктивного характеру, 

що за несприятливих для існування доброчесності обставин перетворюються на 

умови для корупції та заперечення спеціальних правових принципів.  

13. Встановлено, що загальноправові зв’язки функціонування публічної 

адміністрації в умовах поширення антикорупційних стандартів службового 

права розкриваються через обмеження прав особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування, які покликані стимулювати 

прояв їхньої порядності, компетентності, свободи і креативності, 

відповідальності та ефективності, забезпечуючи у підсумку неспростовний 

авторитет, національну безпеку і сталий прогрес. 

14. З’ясовано, що антикорупційні трансформації адміністративно-правової 

охорони доброчесності органів публічної адміністрації передбачають 

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

що досягається за рахунок профілактичної, адміністративно-юрисдикційної та 

суміжної їм діяльності із забезпечення правопорядку Національного агентства з 

питань запобігання корупції, національної поліції, Національного 

антикорупційного бюро й прокуратури.  

15. Серед правових засад правозастосовної роботи судів як складника 

інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації виокремлено ідеї 

справедливості, рівноправності і законності як базові елементи ядра поняття 

«верховенство права», що його деталізують, уможливлюють осмислення частин 

цього поняття в динаміці суддівської діяльності із антикорупційного 

правозастосування і розвитку законодавства про неї.  

16. Відзначено, що у нинішньому світі зберігається транскордонний 

дисбаланс доброчесності та корупції, що посилює глобальні кризи та 

ускладнює вірогідність їхнього вирішення. Міжнаціональне спілкування на 

засадах доброчесності наразі послаблюється корупційними відносинами, які 

практикують уряди низки держав, захищаючи публічні інтереси власних націй, 

а тому актуальною залишається розробка міжнародних норм права, що 

виключатимуть ці практики, зокрема за рахунок сили природного права. 

17. Встановлено, що прийнятним для використання в Україні стає досвід 

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

рекомендацій Європейського Суду з прав людини щодо якості закону (чіткості, 

точності, передбачуваності, доступності та іншої відповідності принципу 

верховенства права), у тому числі антикорупційного законодавства, 
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вдосконалення процесу прийняття законодавчих актів; 2) фіксації на 

конституційному рівні принципів чесності й доброчесності публічної служби, 

обов’язку держави вживати ефективних заходів проти підкупу публічних 

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

заходів до національної політики у всіх сферах суспільного життя; політичної 

волі найвищого керівництва країни та її єдності щодо протидії корупції; 

пріоритетності протидії корупції серед чиновників найвищих й вищих органів 

публічної адміністрації; високої оплати праці, престижності та соціальних 

гарантій публічних службовців; постійного діалогу з економістами, правниками 

та іншими зацікавленими сторонами для спільного створення проєктів 

законодавчих актів, що призначені унормувати нові правові відносини (країн 

Європейського Союзу, Канади, Республіки Сінгапур, Сполучених Штатів 

Америки); 4) забезпечення незалежності та безпеки суддів спеціалізованого 

антикорупційного суду (Республіки Словаччина, Республіки Хорватія, 

Республіки Болгарія); 5) максимального дистанціювання публічних службовців 

від безпосереднього контакту з громадянами, що виключає потенційні 

можливості корупційного впливу й мінімізує відповідні ризики за рахунок 

широкого використання інтерактивних електронних систем, програмного 

забезпечення для надання адміністративних послуг та інших цифрових 

технологій (приклади Республіки Сінгапур, Республіки Естонія, Скандинавські 

країни, Швейцарська Конфедерація, Велике Герцогство Люксембург та інші); 

тощо. 

18. Сформульовано наступні зміни до законодавчих актів. 

У Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII: 

1) у першій статті формалізувати поняття «доброчесність», «громадськість», 

«побут», «гостинність»; 2) термін першої статті «спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії корупції» замінити на термін «спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері профілактики та інших форм протидії корупції»; 

3) визначити ступінь надмірності втручання у право на недоторканність 

особистого і сімейного життя особи під час моніторингу способу життя 

суб’єктів декларування; 4) встановити перелік гласних й негласних способів 

(засобів, методів тощо), які Національне агентство з питань запобігання 

корупції має право застосовувати для моніторингу способу життя суб’єктів 

декларування та дотримання ними інших норм антикорупційного 

законодавства, а також визначити поняття «вибірковий» під час такого 

моніторингу й узгодити ці повноваження з нормами кримінального процесу; 

5) заходи, які вживаються публічним службовцем у разі надходження 

пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, доповнити обов’язком 

повідомляти про це поліцію, якщо неможливо письмово повідомити про 

пропозицію керівника; 6) у короткостроковій перспективі конкретизувати 

повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема 

доповнивши положення щодо нього нормами про верховенство права та інші 

правові засади його організації та діяльності, про обов’язок здійснювати 

просвітницьку, виховну та іншу профілактичну роботу серед населення з 

питань стандартів доброчесності взаємодії з публічною адміністрацією. У 
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середньостроковій перспективі в межах окремих законів (або розділів 

антикорупційного кодексу) визначити статус цього агентства й правила 

антикорупційної експертизи. 

У ч. 6 ст. 31 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII слова «та посадовою інструкцією» замінити на слова «посадовою 

інструкцією та пам’яткою про основні вимоги антикорупційного 

законодавства». 

У Законі України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI 

ч. 1 ст. 4 доповнити пунктом 1-1 наступного змісту: «1-1) доброчесності». 

У ч. 4 ст. 38 Кодексу про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 

№ 8073-X слова «з дня його виявлення» замінити на слова «з дня виявлення 

хоча б частини ознак й елементів його складу». 

У Законі України про державний бюджет України на відповідний рік 

(додатках до нього) передбачати фінансування спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції (органів прокуратури; правоохоронних – 

Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України) 

додатково на рівні 10–25% від коштів, які поступили на рахунки Державного 

казначейства України від реалізації майна і надходження національної та 

іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного 

та пов’язаного з корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового 

фонду для забезпечення оборони і безпеки держави) з їхнім подальшим 

бюджетним розписом у межах цих суб’єктів для преміювання ефективних у 

протидії корупції співробітників – оперативних працівників, слідчих, 

прокурорів та інших, яких визначати за критеріями їхніх внутрішньовідомчих 

рейтингів. 
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У дисертації визначено теоретико-методологічні засади правової 

інституціоналізації антикорупційних трансформацій органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві. Концептуалізовано дефініції 

інституціоналізації, доброчесності, корупції, нації та інших ключових понять за 

темою роботи, а також методологію пізнання напрямів згаданих вище 

антикорупційних трансформацій й історіографію дослідження. 

Встановлено зміст когнітивної основи пізнання сутнісних властивостей 

правової інституціоналізації антикорупційних перетворень органів публічної 

адміністрації у відкритому суспільстві, а саме духовно-культурних передумов, 

політико- та соціально-правових умов утвердження доброчесності в органах 

публічної адміністрації; антропні якості та публічний інтерес в 

антикорупційних трансформаціях виконавчої гілки публічної влади.  

Окреслено природно-правові компоненти вітчизняного антикорупційного 

законодавства, його правові віхи формування, номінативні та інші властивості 

правових підвалин для перетворень профільного законодавства із запобігання 

корупції в умовах становлення відкритого суспільства.  

Виявлено роль доброчесного законотворення у правовій інституціоналізації 

антикорупційних трансформацій органів публічної адміністрації, а також 

розкрито основи його правових взаємозв’язків із доброчесним 

правозастосуванням публічної адміністрації (у тому числі профільним з питань 

протидії корупції органу правопорядку) й судів. 

Охарактеризовано глобальний вимір тенденцій подолання корупції у 

публічно-правових відносинах й досвід інституціоналізації антикорупційних 

трансформацій органів публічної адміністрації у зарубіжних країнах. 

Сформульовано пропозиції щодо поширення основ доброчесності під час 

правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні. 

Ключові слова: антропний вимір права, верховенство права, доброчесність, 

закон, корупція, праворозуміння, правосвідомість, публічна адміністрація, 

публічний інтерес. 

 

Макаренков А.Л. Правовая институционализация антикоррупционных 

трансформаций органов публичной администрации в открытом 

обществе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертации определены теоретико-методологические основы правовой 

институционализации антикоррупционных трансформаций органов публичной 

администрации в открытом обществе. Концептуализированы дефиниции 

институционализации, добродетели, коррупции, нации и других ключевых 

понятий по теме работы, а также методологию познания направлений 

упомянутых выше антикоррупционных трансформаций и историографию 

исследования. 
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Установлено содержание когнитивной основы осмысления сущностных 

свойств правовой институционализации антикоррупционных преобразований 

органов публичной администрации в открытом обществе, а именно духовно-

культурных предпосылок, политико- и социально-правовых условий 

формирования добродетельности в органах публичной администрации; 

антропные качества и публичный интерес в антикоррупционных 

трансформациях исполнительной ветви публичной власти. 

Определены естественно-правовые компоненты отечественного 

антикоррупционного законодательства, его правовые вехи формирования, 

номинативные и другие свойства правовой основы для преобразований 

профильного законодательства по предупреждению коррупции в условиях 

становления открытого общества. 

Выявлена роль добропорядочного законотворчества в правовой 

институционализации антикоррупционных трансформаций органов публичной 

администрации, а также раскрыты основы его правовых взаимосвязей с 

добродетельным правоприменением публичной администрации (в том числе 

профильным по вопросам противодействия коррупции органом правопорядка) 

и судов. 

Охарактеризованы глобальное измерение тенденций преодоления 

коррупции в публично-правовых отношениях и опыт институционализации 

антикоррупционных трансформаций органов публичной администрации в 

зарубежных странах. Сформулированы предложения по распространению 

основ добродетели во время правотворческой и правоприменительной 

деятельности в Украине. 

Ключевые слова: антропное измерение права, верховенство права, 

добродетель, закон, коррупция, правопонимание, правосознание, публичная 

администрация, публичный интерес. 

 

Makarenkov О.L. Legal institutionalization of anti-corruption 

transformations the public administration bodies in an open society. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is revealed the legal institutionalization of anti-corruption 

transformations the public administration bodies in an open society. 

It is determined that institutionality of corruption is demonstrated by the 

regularity, sustainability and integration of dishonest models the behavior of 

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

existing productive formal institutional relationships and daily practices of informal 

but integrity interaction between social groups and within them. Accordingly, the 

institutional phenomenon of corruption (criminal corruption) is overcome only by 

means of the equivalent level - the institutions of law, their proper objectification at 

the level of legislation and practice of its application, in accordance with the 

principles of law and human virtues. 
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It is emphasized that the analytical base of legal institutions correlations 

concerning the integrity dissemination retains the original meaning of the provisions 

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

and reproduction of these institutions are determined in established social practices 

by factors of historical, civilizational, ideological and other relevant content. 

Formalized and informal anti-corruption institutions create the basic structures of 

people's legal consciousness, through which they throughout history provide legal 

order, confidence (guarantees), succession and sustainable development. The 

downward exponent of the corruption level persists in those social systems (states, 

nations) where both types of institutions develop synchronously and a balance is 

achieved between private and public interests. 

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

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

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

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

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

administration, which ensures human rights and freedoms in the areas of health, 

education and economic development, subject to minimal resource consumption. The 

following features of legal interaction between citizens and public administration 

become important, namely: 1) informativeness - reliability, completeness, timeliness 

of exchange of vital information; 2) the existence of legal mechanisms for the timely 

involvement in public administration the most capable citizens for the entire period of 

their effectiveness; 3) impartiality, independence and autonomy of judges who decide 

public law cases; 4) peace and tolerance of social groups among themselves; 

5) nation unification on the basis of universal values and the common goal of 

development based on them; 6) the rule of law, equality of the nation and the 

practical implementation of all other general legal principles in international 

relations. Depending on the level of civilizational development of the country, these 

qualities of legal relations are reflected to varying degrees in its national legislation. 

Moreover, given the importance of disseminating good governance standards at the 

transnational level, these qualities should be reflected in international law. 

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

concepts on the topic of work, as well as the methodology of cognition of the above-

mentioned anti-corruption transformations directions and the historiography of the 

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

human legal expression (homo juridicus), especially in public relations, the subject of 

which is in the public interest. Accordingly, this idea and requirement is of primary 

importance for the legal oder in the state and for the proper performance by public 

authorities of its functions, for which it has received a mandate from the people. 

The content of the cognitive basis for understanding the essential properties of 

legal institutionalization the public administration anti-corruption transformations in 

an open society, namely: spiritual and cultural preconditions, political and socio-

legal conditions for the formation of integrity in public administration; anthropic 

qualities and public interest in anti-corruption transformations of the executive 

branch the public power. 
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The natural-legal components of the domestic anti-corruption legislation, its 

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

transformation of the relevant legislation to prevent corruption in the conditions of 

an open society formation are determined. 

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

transformations of public administration bodies is revealed. In addition, the author 

disclosed the foundations of the legal ties between such lawmaking and the integrity 

enforcement by public administration (including the law enforcement agency 

specialized in combating corruption) and the courts. 

The global dimension of tendencies to overcome corruption in public law 

relations and the experience of institutionalization the anti-corruption 

transformations of public administration bodies in foreign countries are 

characterized. Proposals for the dissemination of the foundations the integrity 

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

Key words: anthropic dimension of law, corruption, integrity, law, legal 

awareness, legal understanding, public administration, public interest, rule of law. 
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