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ВСТУП 

 

Актуальність теми 

У сучасному світі корупція є багатоаспектним соціально-

економічним, політичним, правовим і моральним явищем, яке поєднує в 

собі цілий комплекс протиправних дій, неетичних вчинків та ганебних 

діянь. 

Існування корупції пов’язане із використанням державою 

неефективних для конкретного історичного розвитку суспільства 

механізмів, які покликані забезпечити прозорість, легітимність, 

демократизм функціонування й розвиток суспільства та держави в цілому. 

Отже, усвідомлення того, що забезпечення прав і свобод людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка 

відповідає за свою діяльність перед людиною, є головним обов’язком 

держави, спричинило процес оновлення української держави. 

Зважаючи на те, що корупція є наріжним каменем у подальшому 

розвитку України, зміна положень антикорупційного законодавства 

перетворилась на одне з першочергових завдань та стала необхідним 

елементом на шляху очищення держави від гнітючого і руйнівного впливу 

корумпованості органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Дослідження теми, присвяченої з’ясуванню адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції, обумовлених порушеннями спеціальних обмежень, 

які встановлюються для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування, є актуальним і своєчасним з огляду 

на необхідність створення потужної антикорупційної системи, що дасть 

змогу забезпечити виконання рекомендації Групи держав проти корупції 

(GRECO), а також відповідних рекомендацій експертів Європейської 

Комісії в рамках реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським 
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Союзом візового режиму для України та стане інструментом повноцінної 

імплементації в національне законодавство положень Конвенції ООН 

проти корупції. 

Таким чином, в умовах сьогодення постає нагальна потреба в 

опрацюванні та проведенні комплексного дослідження на теоретичному 

рівні особливостей адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції, виявленні 

недоліків, а також створенні наукових підвалин для подальшого 

удосконалення антикорупційного механізму. 

Науково-теоретичною основою дослідження стали праці українських 

та зарубіжних вчених-правників, зокрема: В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, 

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, Р.А. Калюжного, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, О.І. Остапенка, 

Н.Г. Плахотнюка, О.В. Петришина, В.А. Ребкало, Н.П. Тиндик, 

Д.М. Лук’янця, А.І. Берлача, О.Ф. Андрійко, Ф.П. Шульженко, 

В.Д. Гвоздецького та ін. 

Важливу роль при проведенні дослідження відіграли наукові праці 

таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Л.В. Багрій-Шахматов, 

Д.Бейлі, М.Ю. Бездольний, Л.Р. Біла-Тіунова, Л.П. Брич, Б.В. Волженкін, 

А.В. Гайдук, Є.В. Додін, Д.Г. Заброда, К.М. Зубов, Д.І. Йосифович, 

М.І. Камлик, С.В. Ківалов, О.М. Коропатов, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Куракін, 

М.І. Мельник, А.І. Мізерій, Є.В. Невмержицький, І.С.О. Нуруллаєв, 

О.Я. Прохоренко, А.І. Редька, С.С. Рогульський, О.В. Терещук, Р.М. Тучак, 

М.І. Хавронюк та ін. 

Особливе значення в дослідженнях проблем правової природи та 

механізмів протидії корупції присвячено дисертаційні дослідження: 

О.В.Терещука «Адміністративна відповідальність за корупційні 

правопорушення» (2000); Д.Г. Заброди «Взаємодія суб’єктів боротьби з 

корупцією (адміністративно-правовий аспект)» (2005); С.С. Рогульського 
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«Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні» (2005); 

Р.М. Тучака «Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією» 

(2007); Д.І. Йосифовича «Адміністративна відповідальність посадових осіб 

органів місцевого самоврядування за корупційні діяння» (2009), 

монографію М.І. Мельника «Корупція - корозія влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії)» (2004); О.Є. Панфілова 

«Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення» (2013); 

Ю.А. Ваньчик «Адміністративно-правові засади протидії корупції в 

Україні» (2015). 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

гуманітарних наук на 2009–2013 роки, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України та Національної академії наук України від 26 

листопада 2009 року № 1066/609, а також здійснено в рамках теми 

науково-дослідної роботи юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Доктрина права в 

правовій системі України: Теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 

042-01 (державний реєстраційний номер 0111 U008337), яка включена до 

тематичного плану наукових досліджень юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дослідження спрямоване на реалізацію окремих положень: Національної 

антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки, схваленої Указом 

Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, Державної 

програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 

2011 року № 1240 та Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–
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2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украйни від 29 

квітня 2015 року № 265. 

Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 26 

листопада 2012 р.) й уточнена (протокол № 5 від 30 березня 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в проведенні теоретико-правового аналізу та визначенні 

особливостей адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон і обмежень в сфері запобігання корупції в Україні, 

притаманних рис процедури притягнення до відповідальності, дослідженні 

світових стандартів в сфері боротьби з корупцією, а також окресленні 

проблем та розробленні пропозицій ефективного адміністративно-

правового механізму притягнення до відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції на 

сучасному етапі розвитку суспільства й держави. 

Для досягнення цієї мети автором передбачено розв’язання таких 

задач: 

– проаналізувати поняття та історичні форми адміністративної 

відповідальності; 

– з’ясувати сутність поняття «корупція», природу походження та 

встановити його характерні ознаки; 

– дослідити державно-правовий механізм запобігання корупції в 

умовах сьогодення; 

– розкрити зміст та охарактеризувати ознаки адміністративних 

правопорушень за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції; 

– визначити характерні риси складів адміністративних 

правопорушень за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції; 
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– з’ясувати особливості провадження у адміністративних 

справах щодо порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції; 

– встановити особливості порядку притягнення осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, до адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень, спрямованих на запобігання корупції; 

– розкрити проблематику застосування адміністративної 

відповідальності за порушення заборон та обмежень, спрямованих на 

запобігання корупції; 

– проаналізувати міжнародні стандарти боротьби з корупцією та 

визначити шляхи їх імплементації в українське законодавство;  

– розробити пропозиції щодо вдосконалення змісту і процедур 

адміністративної відповідальності за порушення встановлених заборон та 

обмежень у сфері запобігання корупції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

процесі реалізації адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень, спрямованих на запобігання корупції. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність загальнонаукових, філософських, 

спеціальних методів та прийомів наукового пізнання, застосування яких 

дало змогу забезпечити досягнення сформульованих мети і задач 

дослідження, а також отримати актуальні та вагомі результати. 

З позиції діалектичного підходу інститут адміністративної 

відповідальності розглядається в історичному розвитку, використання 

системно-структурного методу допомагає розглянути сутність корупції, а 
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також виявити складові системи правових способів боротьби з корупцією 

(підрозділ 1.2). Конкретно-історичний метод допоміг висвітлити динаміку 

розвитку антикорупційного законодавства на різних етапах 

державотворення в Україні та охарактеризувати генезу поняття 

адміністративної відповідальності (підрозділи 1.1, 1.2). Завдяки методу 

індукції сформульовано понятійний апарат, а застосування дедукції 

допомогло визначити види та ознаки адміністративної відповідальності 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2). Формально-догматичний метод дав змогу 

проаналізувати норми антикорупційного законодавства та виявити 

характерні риси та особливості структури правопорушень (підрозділи 2.1, 

2.2). Застосування формально-логічного методу сприяло з’ясуванню й 

уточненню змісту окремих понять та категорій національного та 

міжнародного права (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2). За допомогою 

порівняльно-правового методу здійснювалося зіставлення норм з метою 

розкриття проблематики при притягненні до адміністративної 

відповідальності. Крім того, метод правового моделювання дав можливість 

надати пропозиції щодо подальшого удосконалення антикорупційного 

законодавства (підрозділи 2.2, 2.3). Для дослідження стану боротьби з 

корупцією застосовувався метод статистичного аналізу (підрозділи 1.2, 3.1, 

3.2). Використання дослідницького та евристичного потенціалу історико-

правового методу допомогло вивчити динаміку та внутрішню логіку 

процесу становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції, а 

нормативно-правовий, системний та формально-юридичний методи 

сприяли аналізу юридичного змісту універсальних, міжрегіональних та 

регіональних міжнародно-правових документів (підрозділи 3.1, 3.2). 

Нормативну базу дослідження становлять передусім Конституція 

України, закони та інші нормативно-правові акти України, міжнародні 

договори, законодавство зарубіжних країни та міжнародних організацій. 
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Емпіричною базою дослідження є державна політика та діяльність 

органів, задіяних у сфері боротьби з корупцією, та іноземний досвід 

використання кращих практик у запобіганні корупції.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексного, з використанням 

сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки 

адміністративного права, визначити сутність та особливості 

адміністративної відповідальності за порушення встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції в Україні. Встановлено сутність, 

характерні риси, притаманні ознаки складів та особливості притягнення до 

відповідальності за порушення заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції. У роботі містяться пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

законодавства України. 

У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем, які мають 

теоретичне та безпосередньо практичне значення. Основні з них такі: 

вперше: 

– надано авторське визначення поняття «адміністративне 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції»; 

– доведено, що застосування спеціальних процедур при 

провадженні у справах про адміністративні порушення встановлених 

заборон та обмежень відносить їх до категорії особливих проваджень у 

зв’язку із застосуванням ускладнених процедур та додаткових вимог щодо 

їх здійснення; 

– запропоновано вважати адміністративним правопорушенням 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції діяння, 

при вчиненні якого може бути відсутній корисливий мотив; 
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– визначено колізійність адміністративно-деліктних норм, яка 

має місце при застосуванні заходів адміністративної відповідальності за 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції та запропоновано низку конкретних пропозицій щодо внесення 

змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону 

України «Про запобігання корупції»; 

удосконалено: 

– підходи до визначення процедури доказування у справах про 

адміністративні правопорушення щодо порушення встановлених заборон 

та обмежень в сфері запобігання корупції з метою урахування 

особливостей правового статусу суб’єктів владних повноважень; 

– розуміння об’єкта посягання у адміністративних справах щодо 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції; 

– заходи, які особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування та прирівняні до них особи 

зобов’язані здійснити у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди або подарунка, а саме: здійснити фото- чи відеозапис; 

– механізм імплементації положень міжнародних документів в 

національне законодавство, зокрема щодо створення системи органів, 

спрямованих на подолання корупції; 

– стратегічні напрями розвитку галузевого законодавства в сфері 

запобігання корупції, що базуються на системному підході;  

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо необхідності застосування 

правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на 

захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції 

(викривачів) у межах адміністративного провадження; 
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– поняття змісту адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції»; 

– характеристика складів, якими передбачена адміністративна 

відповідальність за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції як таких, що мають бланкетний характер норм, 

вказуючи на основні ознаки складу, але при цьому відсилаючи до інших 

нормативно-правових актів, зокрема до Закону України «Про запобігання 

корупції» для встановлення детальних складових та ознак вчиненого 

протиправного діяння; 

– положення щодо необхідності законодавчого закріплення 

використання спеціальної додаткової санкції – позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, як додаткового виду 

покарання за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції; 

– характеристика особливостей провадження у справах про 

адміністративні порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції; 

– погляди щодо розмежування таких категорій, як «обмеження» 

та «заборона» на основі змісту адміністративної відповідальності за 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції; 

– підходи до розуміння положень антикорупційного 

законодавства щодо подальшої спрямованості і стратегії розвитку системи 

запобігання корупції в Україні.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки й 

рекомендації є актуальними та можуть бути використані:  
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– у науково-дослідній сфері – для подальших наукових 

досліджень, присвячених особливостям адміністративної відповідальності 

за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції; 

– у правотворчій діяльності – для удосконалення нормативно-

правової бази, що застосовується при притягненні до відповідальності за 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції, а також наданим рекомендаціям для внесення змін до 

законодавчих актів (Довідка про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в діяльність Комітету Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинність та корупцією від 28.10.2014 р. № 

04-12/11-4284);  

– у сфері правозастосування – для удосконалення процесу 

функціонування та підвищення ефективності роботи суб’єктів, що задіяні в 

системі запобігання корупції в Україні (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження прокуратури Солом’янського району міста 

Києва від 12.03.2015 р.); 

– у навчальному процесі – для підготовки підручників, 

посібників та при викладанні курсів «Адміністративне право України», 

«Адміністративна відповідальність», «Адміністративно-правове 

забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні», «Правові основи 

протидії корупції» та «Теоретичні проблеми конституційного та 

адміністративного права» у вищих навчальних закладах (Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка від 23.11.2015 р.).  

Апробація результатів дослідження. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри адміністративного права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  
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Окремі положення дисертаційного дослідження оприлюднені на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Развитие институциональной структуры правового государства в 

современных условиях» (Санкт-Петербург), «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (Київ) та «Права человека и национальное 

законодательство: гуманизация права» (Москва). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації 

містяться у дев’яти публікаціях автора, зокрема в шести наукових статтях, 

з них чотири у вітчизняних наукових виданнях і дві статті в зарубіжному 

фаховому виданні та трьох тезах доповідей у збірниках вітчизняних та 

іноземних науково-практичних конференцій. 



16 

 

РОЗДІЛ 1 Теоретико-правові основи адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в 

сфері запобігання корупції 

 

1.1. Історико-правові засади адміністративної відповідальності за 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції 

 

Розвиток українського суспільства та розбудова демократичної 

держави неможливі без подальшого удосконалення національної правової 

системи, приведення її у відповідність з міжнародними правовими 

стандартами. В першу чергу це стосується юридичної відповідальності, як 

різновиду соціальної відповідальності. 

Соціальна відповідальність є тим фундаментом, на якому 

розбудована вся система відносин у суспільстві. В цьому випадку вона 

виступає невід’ємним елементом у макросистемі людина-держава-

суспільство [1, с.6]. 

Встановлення норм вимагає соціального контролю за їх 

дотриманням. Саме тут, зокрема, бере свій початок вчення про свободу 

людини, межі якої визначені комплексом суспільних правил поведінки, а 

відповідальність тут виступає вагомим інструментом у механізмі 

соціального контролю, забезпечуючи відповідною мірою його 

ефективність.  

Проблема відповідальності є багатоаспектною і проявляється у 

системі взаємної відповідальності – громадянина перед державою та 

держави перед громадянином. Зміст поняття відповідальності особи за свої 

вчинки завжди перебував у полі зацікавлення видатних філософів, 

починаючи з античності. У таких працях Платона як «Держава» [2, с.89], 

«Закони» [3, с.385], «Політика» [4, с.717] відповідальність ним 
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осмислювалась як категорія, що являє собою моральний обов’язок перед 

державою, формуванню якого сприяють етичне виховання та філософські 

роздуми, як стан, котрий відповідає внутрішнім переконанням людини, її 

моральним якостям, уявленням щодо справедливості, тобто розумів 

зазначені властивості як прояв притаманної кожному громадянинові 

доброчинності відомої з досвітнього буття. 

Відповідальність перед законом співвідноситься у філософа з 

відповідальністю перед державою, яка відповідальна за добробут 

громадян. Саме так Платон бачив площину проблематики соціальної 

відповідальності.  

У цьому контексті Платон осмислює відповідальність у двох 

аспектах: громадянин – відповідальний перед державою, а держава – перед 

громадянином. 

Відповідальність осмислюється у працях Платона і як така, що має 

подвійний характер у розумінні моральної відповідальності та 

відповідальності перед законом, котра трансформується у відповідальність 

за його порушення. Відтак йдеться про два аспекти, позитивний – 

моральна відповідальність перед суспільством, державою та негативний – 

відповідальність, що її людина зазнає у випадку порушення встановлених 

норм [5, с.189; 6, с.189]. 

Платон розглядав закон як такий, що у найдавніші часи сприяв 

родинному єднанню, а пізніше, усунувши розбіжності у поглядах на 

справедливість, корисливість, шкідливість, честь і безчестя, виконав 

функцію консолідації суспільства. 

Осмислюючи відповідальність як моральне почуття, Протагор 

обстоює думку щодо необхідності його прищеплення людині шляхом 

навчання, яке він вважає необхідною умовою отримання знань та 

формування моральності як найвищої доброчесності [6, с.206].  
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У діалозі «Протагор», у контексті дискусії щодо морального 

самовдосконалення, Сократ переконує, що навчити доброчесності 

неможливо, а Протагор висловлює протилежну думку, що відповідальність 

у кінцевому результаті виступає як така, що набувається шляхом 

морального самовдосконалення та навчання за наявності бажання та 

усвідомлення людиною необхідності здобуття знання. 

Людина, яка уникла відповідальності, вважає Сократ, почувається 

набагато гірше, аніж та, котра її зазнала, оскільки така особа не в змозі 

позбутися страждань та мук совісті, котрі є засобом утримання душі від 

зла, якщо вона є нерозумною та нечестивою, позаяк після непокараного зла 

йде більше за обсягом зло, потім – наступне і таким чином – до 

безкінечності [6, с.208].  

Платон, наголошуючи на особистій відповідальності перед 

суспільством та державою, стверджував, що вона пов’язана зі знанням 

істини, доброчесності, реалізацією громадянських якостей, несхитним 

дотриманням принципів співжиття. Це відповідальність не вроджена, а 

набута у процесі навчання та виховання, пов’язана з формуванням у 

громадянина моральної свідомості, притаманної лише людям як таким, що, 

маючи розум, котрий гармонізує усі бажання та прагнення, займає 

особливе становище серед інших земних істот. 

Аристотель, звертаючись до теми відповідальності осмислює її у 

контексті проблематики взаємостосунків держави та громадянина. У його 

праці «Політика» держава виступає як об’єднання вільних громадян, що є 

«відносним цілим», повноцінне функціонування якого пов’язане 

персонально з кожним із громадян. 

В Аристотеля, на відміну від Платона, який розглядає земне 

покарання як таке, що супроводжується потойбічним, наголошується на 

відповідальності за порушення норм права. Тоді як Платон осмислює 

несправедливість у широкому розумінні, Аристотель розрізняє 



19 

 

несправедливе як абстракцію та конкретний несправедливий вчинок        

[7. с.147]. Наголошуючи на різниці між діями та вчинками, підставою 

відповідальності філософ вважає саме вчинки.  

Усі істоти у світі, стверджує він, виконують дії – лише людина 

здійснює вчинки, які у разі порушення закону характеризуються як 

протизаконні [8, с.66-68].
 
 

У середньовічній філософії поняття відповідальності осмислюється 

крізь призму ідей Божественного походження світу та усіх існуючих в 

ньому речей. Визначаючи джерелом відповідальності здатність душі бути 

домінуючою силою та права здійснювати особою свій вибір, а підставою 

для відповідальності стає порушення укладених людьми законів, що 

відповідають Закону Божому. 

Варто зазначити, що набагато пізніше з огляду на ідеї центрального 

місця Бога у житті суспільства, один з найвидатніших вітчизняних 

науковців, який присвятив свою роботу дослідженням з кримінального 

права та процесу – А.Ф. Кістяківський зазначав в своїй роботі, що на 

вчення Христа належало б указати як на таке, що вперше проголосило інші 

засади кримінального права. Якби постулати Христа зазнали послідовного 

розвитку, то могли б закласти міцний ґрунт для іншої науки кримінального 

права, оскільки в Новому завіті йшлося про ідеал Бога, вітця людей, 

котрий прагнув не смерті грішника, а його виправлення. Однак погляд 

Христа на злочинця, стверджував А.Ф. Кістяківський, було замінено більш 

придатним для Середньовіччя світоглядом Моїсея [9, с.72]. 

Погляди на розуміння поняття відповідальності одержали новий 

розвиток у працях Томаса Гоббса – представника філософів Нового часу, 

який розглядав відповідальність у світлі проблематики права покарання. В 

своїй роботі він зазначав, що тоді як у доісторичний час люди володіли 

правом чинити вбивство та заподіювати шкоду безкарно, з появою 

держави вони добровільно відмовилися від цього права і передали його 
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суверену, щоб той його використовував на свій розсуд, розширюючи тим 

самим можливість суверена застосовувати власне право з метою захисту 

тих, хто у вищевказаному розумінні відмовився від свого права [10, с.133].  

Дослідження Джона Локка, в свою чергу, перекликаються з 

поглядами Томаса Гоббса про те, що природний стан – це «стан 

найповнішої свободи, стан, в якому, не питаючи ніякого дозволу і не 

залежачи ні від чиєї волі, люди можуть робити те, що їм подобається, і 

порядкувати всім, що мають, аби триматися в межах законів природи»    

[11, с.27].  

З цього приводу в свій час висловив думку Бенедикт Спіноза, який 

зазначив, що у природному стані провідним є імпульс бажання, а отже, за 

правом природи людині дозволено у будь-який спосіб досягти бажаного, 

вважаючи його корисним для себе [12, с.204]  

Можна зробити висновок, що спільним у думках провідних 

філософів Нового часу є те, що за відсутності закону не може йтися про 

соціальну відповідальність. 

У добу Просвітництва в рамках теорії суспільного договору до теми 

відповідальності звертався Ж.–Ж. Руссо, осмислюючи політичний організм 

як угоду між народом та правителями, яка передбачає взаємну 

відповідальність держави і громадян[13, с.129, 207-212].  

Чезаре Беккаріа, розвиваючи думку Сократа щодо відповідальності 

як такої, що є засобом утримання душі людини від зла, наголошував на 

необхідності перешкодити злочинцеві знову завдати шкоди суспільству, а 

відтак наголошував на потребі вдаватись до таких покарань, які, сильно 

впливаючи на душу, були б найменш болючими для тіла [14, с.103-109].  

Звертаючись до теми відповідальності, Шарль Монтеск’є 

підкреслював, що злочинців перш за все необхідно позбавляти вигод, 

пов’язаних із моральними чеснотами, а також наполягав на індивідуальній 

відповідальності [15, с.319-320].  
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Досить категоричне твердження щодо ставлення і сприйняття 

людиною відповідальності за порушення правил було сформульовано 

Іммануілом Кантом який заповідав діяти лише за тією нормою, яку хочеш 

бачити універсальним імперативом – нормою для всіх людей і також для 

себе… та діяти так, щоб завжди ставитися до людей і до себе також – як до 

мети і ніколи – лише як до засобу» [16, с.260,270].  

Із появою філософії трактування відповідальності набуває 

індивідуального виміру. В Античну добу чітко виокремлюється позиція 

щодо індивідуальної відповідальності.  

Зокрема, йдеться про відповідальність особи за власні вчинки з 

акцентуацією на відповідальності громадянина перед державою та 

держави перед громадянином.  

У добу Середньовіччя поняття відповідальності осмислюється крізь 

призму теоцентризму. Це – відповідальність за порушення Божих 

заповідей та людських законів, санкціонованих Богом. В епоху 

Відродження та Просвітництва акцентується на узгодженні 

відповідальності зі свободою людини, взаємній відповідальності держави і 

громадян та відповідальності, підставою для якої є порушення закону, а 

підґрунтям – право власного вибору. У гуманістичній філософії 

наголошується на індивідуальній відповідальності за порушення закону та 

відповідальності у контексті проблематики узгодження свободи кожного зі 

свободою всіх, особистісного устремління до щастя з устремлінням до 

щастя інших людей.  

Неможливо оминути увагою те, що проблему свободи вибору в своїх 

наукових творах піднімав один з найвидатніших українських філософів 

Григорій Сковорода, який зосереджував увагу на відповідальності людини 

під час здійснення вибору між добром і злом, правдою і облудою            

[17, с.207]. 
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Розглядаючи сучасний етап наукових поглядів на поняття 

«відповідальність», варто звернути увагу на його відображення в 

лінгвістичних довідкових джерелах. 

Видатний російський лексикограф Володимир Даль у своєму 

словнику описав відповідальність як «обов’язок відповідати за щось, 

повинність ручатися за щось, зобов’язання звітувати про щось»               

[18, с.1292]. 

В словнику за редакцією Дмитра Ушакова відповідальність має два 

значення:  

– положення, при якому особа, яка виконує яку-небудь роботу, 

зобов’язана дати повний звіт про свої дії і прийняти на себе вину за 

можливі наслідки, які можуть наступити при виконанні дорученої справи; 

– виконання обов’язків, зобов’язань [19, с.523]. 

Українська радянська енциклопедія визначає відповідальність як 

загальносоціологічну категорію, яка виражає свідоме ставлення особи до 

вимог суспільної необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і 

цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення 

діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків 

особи з погляду інтересів суспільства або певної групи [20, с.154]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови надає два 

значення відповідальності: 1) покладений на когось або взятий на себе 

обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, 

слова; 2) серйозність, важливість справи, моменту тощо [21, с.177]. 

Також існує думка що відповідальність – це етико-правова категорія, 

яка відображає залежність особистості від соціального оточення, 

суспільства, держави і визначає ступінь відповідності індивідуальної 

поведінки встановленим правовим нормам. Відповідальність виникає в 

результаті соціальної необхідності узгодження поведінки людини із 

системою суспільних відносин як сфера меж, рамок необхідної поведінки 
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людини, вимог суспільства до індивіда, як невідворотність 

відповідальності за свою поведінку перед особою чи організацією, котрі 

мають на це право. 

Спільні ознаки наявні навіть при розгляді закордонних лінгвістичних 

джерел, наприклад за французьким словником П. Робера 

«відповідальність» означає: 1) обов’язок для міністрів залишати владу у 

випадку відсторонення їх законодавчим корпусом; 2) обов’язок 

відшкодовувати шкоду, що заподіяна з вини особи або у випадках, 

визначених законом; 3) моральний чи інтелектуальний обов’язок 

спокутувати вину, виконати свій обов’язок, зобов’язання, договір           

[22, с.430].  

У сучасній соціальній філософії проблема соціальної 

відповідальності є однією чи не з найактуальніших. Її розглядають як один 

із найважливіших засобів соціалізації індивіда. Соціалізованість індивіда 

пов’язують із його здатністю бути відповідальним за все, що відбувається 

навколо нього.  

Глибоке і всеосяжне розуміння відповідальності в її філософсько-

теоретичному аспекті дозволяє більш продуктивно досліджувати проблеми 

юридичної відповідальності. 

Діалектичний взаємозв’язок соціальної відповідальності між 

громадянином та суспільством, характеризується взаємними правами та 

обов’язками у частині додержання та виконання приписів правових норм, 

що тягне схвалення, заохочення, а у випадках безвідповідальної поведінки, 

яка не відповідає приписам цих норм, – обов’язок зазнати несприятливі 

наслідки. 

Визначаючи соціальну відповідальність, В. М. Хомич, розглядає її як 

складне суспільне відношення, що полягає у свідомо-вольовому 

самообмеженні особою суб’єктивної свободи згідно з вимогами схваленої 

та підтриманої суспільством необхідності (позитивний, особистісний 
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аспект), а також у суспільному осуді та пов’язаним з ним впливом на 

особу, яка допустила безвідповідальність у здійсненні суб’єктивної 

свободи (негативний, зовнішній аспект). Соціальна відповідальність та 

юридична відповідальність співвідносяться між собою як ціле та частина. 

Так їх розглядає не лише загальна теорія права, а й усі галузеві юридичні 

науки [23. с.11]. 

При тлумаченні соціальної відповідальності, І. Г. Савченко в своїх 

дослідженнях трактує її як форму регуляції соціальної поведінки, що має 

дихотомічний характер і означає сумлінне, відповідальне ставлення 

людини, посадової особи, органу державної влади до своєї діяльності 

(поведінки). У випадку порушення ними прав та законних інтересів іншої 

сторони, невиконання своїх обов’язків і соціальної ролі щодо іншої 

сторони, для них настають певні негативні наслідки. Соціальна 

відповідальність як філософська та державно-правова категорія відображає 

ціннісно-правовий аспект суспільних відносин. Актуалізуючи ідеї 

соціальної держави, дослідник переакцентовує свою увагу із соціальної 

відповідальності людини перед суспільством і державою на соціальну 

відповідальність держави перед суспільством та людиною [24, с.12]. 

На нашу думку, у вітчизняній правовій науці відсутня єдність думок 

в тлумаченні поняття відповідальність. Кожен автор, так чи інакше, 

намагається дати власне визначення. Простежуючи генезис 

відповідальності дослідники роблять акцент або на етимології слова 

«відповідальність», або на розгляді відповідальності як філософської 

категорії. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

«відповідальність» як покладений на когось або взятий на себе обов’язок 

відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова. 

Варто звернути увагу на те, що тлумачиться словосполучення: «притягати 

до відповідальності» – вважаючи когось винним, вимагати звіту за його 



25 

 

вчинки (перед судом, органами влади і т. ін.) [25, с.136]. З точки зору 

етимології, відповідальність – це обов’язок, необхідність давати звіт про 

свої вчинки, поступки і т.п. і відповідати за їх можливі наслідки, а 

юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, завжди 

пов’язаний з можливістю застосування примусової сили держави і 

виражений в санкціях норм [26, с.12]. Існуюча точка зору сприяє 

розкриттю сутності юридичної відповідальності в її ретроспективному 

аспекті – відповідальності за минуле протиправне діяння. Саме такої 

думки дотримувались І.С. Самощенко та М.Х. Фарукшин, вважаючи, що 

юридична відповідальність може мати виключно ретроспективний 

характер – «з моменту її виникнення, завжди була відповідальністю за 

минуле, за скоєне протиправне діяння» [27, с.43]. 

М.С. Кельман та О.Г Мурашин визначають юридичну 

відповідальність, як один із специфічних проявів соціальної 

відповідальності, тобто, юридична відповідальність – соціальна 

відповідальність, регламентована правовими нормами [28, с.323].  

У більшості випадків дослідники розуміють юридичну 

відповідальність як захід державного примусу або ототожнюють її з 

покаранням за правопорушення, а також розглядають її як охоронне 

правове відношення, в межах існуючих правових категорій, як реалізацію 

санкцій правових норм, як специфічний юридичний обов’язок. 

С.С. Алєксєєв вважав, що юридична відповідальність це обов’язок особи 

зазнавати заходів державного впливу (санкції) за вчинене правопорушення 

[29, с.371]. В.В. Лазарєв під юридичною відповідальністю розумів 

«обов’язок зазнавати певних позбавлень державно-владного характеру, 

передбачених законом, за вчинення правопорушення» [30, с.240].  

Юридична відповідальність, на думку В.В. Копєйчикова, це 

правовідносини, в яких держава має право застосовувати певні заходи 
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примусу до суб’єктів, які скоїли правопорушення і зобов’язані зазнати 

втрат чи обмежень, передбачених санкціями норм права [31, с.204]. 

В той же час такі вчені як  М.І. Матузова та А.В. Малько, вважають 

що юридична відповідальність являє собою правове відношення, що 

виникає з правопорушення між державою в особі її спеціальних органів та 

правопорушником, на якого покладається обов’язок зазнати певні 

позбавлення та несприятливі наслідки за скоєне правопорушення, за 

порушення вимог, які містяться в нормах права [32, с.599]. Подібної 

позиції дотримується Я. Кінаш, кажучи, що юридична відповідальність 

здійснюється у рамках особливого виду охоронних правовідносин – 

правовідносин відповідальності, основне призначення яких полягає у 

боротьбі з правопорушеннями засобами і способами покарання винних у 

скоєному правопорушенні [33, с.107]. 

Власний погляд висловлюють В.М. Корельський та В.Д.  Перевалов, 

визначаючи юридичну відповідальність як застосування до 

правопорушника передбачених санкцією юридичної норми заходів 

державного примусу, які виражаються у формі позбавлень, втрат 

особистого, організаційного або майнового характеру [34, с.418]. Їх 

підтримує О.Ф. Скакун кажучи, що юридична відповідальність це 

передбачений законом вид і міра державно-владного (примусового) 

зазнання особою позбавлення благ особистого, організаційного та 

майнового характеру за скоєне правопорушення [35, с.466]. 

У своєму підручнику М.М. Рассолов, В.О. Лучин та Б.С. Ебзєєв 

зазначають, що юридичною відповідальністю називається застосування до 

винної особи, яка скоїла правопорушення, заходів публічно-правового 

примусу, передбачених санкцією порушеної правової норми, у чітко 

визначеному для цього процесуальному порядку [36, с.384]. 

М.Н. Марченко дотримується точки зору, відповідно до якої 

юридичною відповідальністю називається застосування до особи, яка 
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скоїла правопорушення, заходів державного примусу, передбачених 

санкцією порушеної норми, в установленому для цього процесуальному 

порядку [37, с.592]. 

Поряд з розглядом відповідальності у вузькому розумінні 

(спеціально-юридичному значенні), розрізняють відповідальність у 

широкому або як ще називають філософському значенні. Тут йдеться про 

перспективну відповідальність, про її позитивний або, як іноді пишуть, 

проспективний аспект [38, с.399].  

Виникнення в загальній теорії права терміну «позитивна юридична 

відповідальність» не обійшло стороною і науку адміністративного права. В 

адміністративній відповідальності знаходять вияв наступні аспекти 

правової відповідальності: позитивний (абсолютний) та ретроспективний. 

Перший, будучи безособовим, регламентується адміністративно-

правовими нормами взагалі як обов’язок (правовий, соціальний) 

виконувати норми права, їх приписи, нести відповідальність за порушення 

таких, підлягати (добровільно чи примусово) дії адміністративних санкцій. 

Це ініціативне спрямування відповідальності виховує почуття права, 

морального обов’язку, внутрішньої потреби виконувати правові приписи, 

заборони. Ретроспективний аспект відповідальності передбачає 

відповідальність за вже вчинене протиправне діяння. 

Так, А.Ф. Плахотний пропонуючи багатопланову характеристику 

структури соціальної відповідальності, звертає увагу на її часовий вимір: 

відповідальність за минуле, за вже вчинене діяння – ретроспективна і 

відповідальність за майбутні дії – перспективна [39, с.54]. 

Натомість перспективна відповідальність, такими вченими як 

В.М. Марчук та Л.В. Ніколаєва, визначається як усвідомлення особою 

власного обов’язку перед суспільством, перед іншими людьми та 

узгодження своєї поведінки з усвідомленим обов’язком [40, с.90]. 

М.С. Кельман та О.Г. Мурашин зазначають, що у позитивному значенні 



28 

 

юридична відповідальність означає відповідальне ставлення до виконання 

обов’язку особи підпорядкувати свою поведінку суспільній необхідності 

[41, с.342]. 

Відсутня єдність думок та позицій серед науковців щодо виникнення 

та розвитку теорії позитивної юридичної відповідальності. Д.М. Лук’янець 

наголошує, що в недалекому минулому існували підстави для розвитку 

вчення про позитивну юридичну відповідальність у світлі вимог 

Конституції СРСР та партійних з’їздів КПРС, однак сьогодні цих підстав 

вже не існує. Він пише: «Коріння виникнення теорії позитивної юридичної 

відповідальності слід шукати там, де правова теорія перехрещується з 

пануючими в державі ідеологічними установками» [42, с.6]. Цю думку 

підтримує А. Матіос, який зазначає: «Навіть Конституція України не 

згадує відповідальність у будь-якому іншому розумінні, ніж 

ретроспективна юридична відповідальність, а всі питання щодо 

відношення людей до правових норм були викладені дуже просто й 

зрозуміло: кожен зобов’язаний неухильно дотримуватись Конституції 

України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей, адже незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності» [43, с.9]. 

Цілком протилежні погляди сповідує В.С. Венедиктов вказуючи на 

те, що складний процес формування правової поведінки людини в перші 

роки становлення пролетарської держави, при абсолютному пріоритеті 

останньої у всіх сферах суспільного життя, зумовлював розвиток 

ретроспективного аспекту відповідальності, і лише зараз, в умовах 

розвитку демократичних відносин, ототожнення юридичної 

відповідальності лише з примусом вбачається не зовсім правильним і 

питанню дослідження позитивної юридичної відповідальності 

приділяється більша увага [44, с.34]. 
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Дискусійним в свою чергу залишається питання самого існування 

позитивної відповідальності. Ознайомившись з точками зору прихильників 

існування терміну «позитивна юридична відповідальність» та їх опонентів, 

варто зазначити думку висловлену Б.Л. Назаровим, який звертав увагу на 

суттєві протиріччя, що склалися між теорією та практикою. Він зазначав, 

що у той час, як законодавець все більше і більше наповнює нормативний 

матеріал конкретним змістом позитивної юридичної відповідальності і 

широко вплів її в правову тканину, яка має вищу юридичну силу, в теорії 

все ще тривають суперечки з приводу доцільності й правомірності самої її 

ідеї   [45, с.31]. 

Варто зазначити, що за традиційного підходу, якого дотримуються 

автори у підручнику за загальною редакцією С.С. Алексеева, юридична 

відповідальність визначається як певна міра державного примусу за скоєне 

правопорушення, що пов’язана із потерпанням винним від втрат 

особистого, майнового або організаційного характеру [46, с. 308]. На нашу 

думку, з такої точки зору авторами особливу увагу приділено саме 

відповідальності громадян, посадових осіб, установ та організацій перед 

державою, а в свою чергу відповідальності власне держави приділено 

значно меншу увагу. 

Останнє наведене положення знайшло своє концептуальне 

закріплення в ч. 2 ст. 3 Конституції України, де зафіксовано, що права та 

свободи людини і їх гарантії визначають зміст і напрям діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є основним 

обов’язком держави [47]. 

Виходячи з мети дослідження, доцільно розглянути юридичну 

відповідальність у традиційному розумінні – ретроспективному, тобто як 

різновид юридичних наслідків, що настають у разі порушення правових 

норм в контексті адміністративної відповідальності. 
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Умовно історичний шлях законодавства про адміністративну 

відповідальність нового та новітнього часу, крізь призму базових 

нормативно-правових актів в даній сфері, можна розділити на п’ять 

періодів, а саме: 

– 1917 р. – встановлення адміністративного арешту (декрет нар. 

комісаріату юстиції РРФСР); 

– 1918 р. –  декрет РНК РРФСР “Про революційний трибунал 

друку”; 

– 1927 р. – прийняття Адміністративного кодексу УРСР; 

– 1980 р. – прийняття Основ законодавства Союзу РСР про 

адміністративні правопорушення; 

– 1984 р. прийняття КУпАП (чинний).  

Адміністративна відповідальність, є одним із видів юридичної 

відповідальності і має ознаки останньої, за аналогією до наведених вище 

поглядів, на визначення юридичної відповідальності, в науці 

адміністративного права також існує різне бачення щодо пояснення 

понятійного апарату адміністративної відповідальності. В загальному під 

адміністративною відповідальністю розуміють виконання 

правопорушником загальнообов’язкових правил, що діють у державному 

управлінні та інших сферах суспільного життя, накладення 

адміністративних стягнень, які тягнуть за собою для цих осіб негативні 

наслідки, правові обмеження особистого, морального або майнового 

характеру. В теорії адміністративного права існує два підходи до 

визначення адміністративної відповідальності: об’єктивний та 

суб’єктивний. Суть першого зводиться до негативної реакції з боку 

держави на протиправну поведінку громадян – шляхом встановлення 

окремих заборон і відповідних заходів покарання відносно 

правопорушників. В основу суб’єктивного підходу покладено 

індивідуальний обов’язок порушника дати "відповідь" перед 
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компетентними державними органами за свої протиправні дії 

(бездіяльність) і понести відповідне покарання в порядку встановленому 

законом. 

Адміністративна відповідальність, на думку професора Вадима 

Борисовича Авер’янова, є різновидом юридичної відповідальності, що 

становить собою сукупність адміністративних правовідносин, які 

виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами 

(посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, 

передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій – 

адміністративних стягнень. Крім того, відповідальність може наставати 

тільки в тому випадку, коли це передбачено нормою права. Наявність 

норми й органу, що її застосовує, – це лише передумова. Але вони 

недостатні для накладення стягнення, для притягнення до адміністративної 

відповідальності – обов’язковою підставою є адміністративний проступок 

(правопорушення) [48, с.434].  

В свою чергу, доктор юридичних наук І.І. Котюк, визначаючи 

адміністративну відповідальність, як один із видів юридичної 

відповідальності, яка являє собою регламентовані нормами 

адміністративного права відносини між порушником адміністративно-

правової норми та уповноваженим державним органом з приводу скоєного 

адміністративного правопорушення, зазначає, що хоча сутність цих 

відносин і зводиться до обов’язку порушника зазнати обмежень, 

позбавлень або інших несприятливих наслідків, що визначені санкцією 

порушеної статті закону, однак поняття «адміністративна 

відповідальність» не слід зводити до поняття «адміністративне стягнення», 

оскільки адміністративна відповідальність включає такі елементи, як 

державний осуд діяння і особи, яка його скоїла, і застосування до 

порушника заходів, визначених санкцією порушеної статті закону, тобто 

адміністративного стягнення [49, с.110]. 
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Інакшої точки зору дотримується М.С.  Студенікіна зазначаючи, що 

під адміністративною відповідальністю найчастіше розуміється 

застосування частини заходів адміністративного примусу, а саме – 

адміністративних стягнень [50, с.88]. 

Ю.П. Битяк та В.В. Зуй також визначають адміністративну 

відповідальність як один із видів юридичної відповідальності, якому 

притаманні всі ознаки останньої, зазначаючи при цьому, що 

адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного 

примусу  і наділена всіма його якостями [51, с.85]. 

Б.В. Россінський під адміністративною відповідальністю розуміє вид 

юридичної відповідальності, яка виражається в призначенні органом чи 

посадовою особою, які наділені відповідними повноваженнями, 

адміністративного стягнення особі, котра вчинила правопорушення         

[52, с.13]. 

Поєднуючи об’єктивний та суб’єктивний підходи у тлумаченні 

поняття адміністративної відповідальності, С.Т. Гончарук зазначає, що: 

адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності, є 

специфічною формою негативного реагування з боку держави в особі її 

компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів 

(передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли 

ці правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважним 

державним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні 

стягнення в установлених законом формах і порядку [53, с.19].  

Суть адміністративної відповідальності полягає у впливі, який 

чинять уповноважені органи або посадові особи на суб’єкта 

адміністративно-правових відносин, який вчинив адміністративний 

проступок, що тягне за собою негативні для нього наслідки особистого, 

морального та матеріального змісту. 
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Метою цього впливу є виховання особи, що вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі дотримання законів, поваги до правил співжиття, а 

також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 

правопорушником, так і іншими особами. 

Адміністративна відповідальність, на думку І.О. Галагана, 

визначається як застосування, в установленому порядку уповноваженими 

на те органами та посадовими особами адміністративних стягнень, 

сформульованих у санкціях адміністративно-правових норм, до винних у 

вчиненні адміністративних проступків осіб, які містять державний і 

громадський осуд, осуд їх особистості та протиправного діяння, що 

виявляється в негативних наслідках, які правопорушники зобов’язані 

виконати, і які переслідують мету їх покарання, перевиховання, а також 

охорони громадського порядку в сфері державного управління [54, с.41]. 

В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко вважають, що адміністративна 

відповідальність – це примусове, з додержанням встановленої процедури, 

застосування правомочним суб’єктом передбачених законодавством за 

вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані 

правопорушником [55, с.252].  

Адміністративна відповідальність це інститут адміністративного 

права, який розглядається як обов’язок особи, яка вчинила 

адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії 

у межах встановленого законом стягнення, такої думки дотримується 

І.П. Голосніченко [56, с.82]. 

Про співвідношення відповідальності і покарання (стягнення) 

І.О. Галаган зазначав, що питання повинно бути вирішено на користь їх 

повного ототожнення. Це однопорядкові правові поняття. Вони стоять 

поряд і одне без одного існувати не можуть. Будь-яка відповідальність і є 

певним покаранням, яке являє собою лише юридичну форму його 

вираження і виявлення [57, с.114]. На противагу цьому В.Д. Сущенко 
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зазначає, що адміністративна відповідальність не може являти собою будь-

які відносини і не може ототожнюватись з санкціями щодо покарання чи 

заохочення. Правовому (нормативному) врегулюванню підлягають лише 

процедури реалізації такої відповідальності, а також види покарань або 

заохочень та процедури їх застосування щодо неправомірної чи 

правомірної поведінки (діяльності) правоздатних і дієздатних осіб          

[58, с.56].  

С.В. Ківалов та Л.Р. Біла говорячи про те, що адміністративна 

відповідальність є видом юридичної відповідальності, вказують на 

особливості, які притаманні тільки адміністративній відповідальності, а 

саме: 

– її підставою є адміністративний проступок; 

– вона накладається як на індивідуальні, так і колективні суб’єкти, 

винні у скоєнні адміністративного проступку; 

– вона врегульована нормами адміністративного права, які 

передбачають вичерпний перелік адміністративних порушень, стягнень та 

державних органів, уповноважених на притягнення до відповідальності; 

– передбачений особливий порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності, який характеризується оперативністю, 

економічністю, спрощеністю; 

– притягнення до адміністративної відповідальності в більшості 

випадків здійснюється в адміністративному (позасудовому) порядку та ін. 

[59, с.75]. 

Поняття адміністративної відповідальності в КУпАП дається через 

визначення понять адміністративне правопорушення і адміністративне 

стягнення. Відсутність чіткої дефініції призводить до вільного 

застосування законодавства, що є неприпустимим в світовій практиці. 

У КУпАП закріплено жорсткий «каральний» підхід до визначення 

поняття адміністративної відповідальності. Основними складовими її 
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елементами є «відповідальність» і «покарання», за допомогою яких 

формується визначення адміністративної відповідальності в цілому. 

У статті 23 КУпАП зазначено, що адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності [60]. Це визначення є, по суті, правильним, проте воно не 

вирішує загальної проблеми чіткого і повного визначення вказаної міри 

адміністративної відповідальності. Дослідження адміністративної 

відповідальності свідчать, що вона настає при порушенні не всіх, а тільки 

певної групи адміністративно-правових норм, а саме за порушення їх 

фізичними особами, суб’єктами підприємницької та господарської 

діяльності і в перспективі – юридичними особами. 

Окремо слід звернути увагу на застосування адміністративної 

відповідальності щодо посадових осіб. В КУпАП відсутнє поняття 

посадової особи. Відсутнє також чітке визначення відповідальності 

посадових осіб, яке має місце в статті 14 КУпАП, де зазначається, що 

«посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за 

адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням встановлених 

правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського 

порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення 

виконання яких входить до їх службових обов’язків» [60]. Оскільки в коло 

обов’язків посадових осіб входить і управління відповідною 

організаційною структурою, то при визначенні покарання, на практиці 

необхідно проводити розмежування відповідальності посадової особи і 

відповідальності юридичної особи.  

Беручи до уваги причину протиправних наслідків і причинно-

наслідковий зв’язок, посадова особа повинна нести адміністративну 

відповідальність за дії юридичної особи лише у тому випадку, коли 

протиправні наслідки безпосередньо викликані її неналежним виконанням 

або невиконанням службових повноважень. 
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Посада є невід’ємним компонентом професійної діяльності 

громадянина, який вступив на державну службу. Л. В. Коваль вважає, що 

посада є одночасно робочим місцем та бюджетною позицією й 

утворюється в розпорядчому порядку. Правовими актами компетентних 

органів визначається її назва, місце у службовій ієрархії, порядок 

заміщення. Вона вноситься до штатного розкладу, в єдину номенклатуру 

посад службовців [61, с.50]. 

В свою чергу, О.І. Остапенко розглядає посаду в системі державних 

органів виконавчої влади, як передбачену штатним розкладом постійну 

посаду, яка має власне найменування, чітко визначений зміст і характер 

роботи, що професійно виконується працівником [62, с.20].  

Під посадою, згідно зі статтею 2 Закону України «Про державну 

службу», необхідно розуміти визначену структурою і штатним розписом 

первинну структурну одиницю державного органу та його апарату, на яку 

покладено встановлене нормативними актами коло службових 

повноважень. В частині 2 цієї ж статті визначено, що посадовими особами 

вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій [63]. Чинне законодавство містить 

також поняття «службової особи», якою відповідно до пункту 1 статті 364 

Кримінального кодексу України визнаються особи, які постійно чи 

тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають 

постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, 

або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями [64]. 

Такими можуть бути визнані і особи, які займають посади чи 

виконують відповідні функції (представників влади) в органах державної 
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влади, органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в 

установах і організаціях, підприємствах приватної чи колективної форм 

власності. 

Бачимо, що кримінально-правове тлумачення поняття службової 

особи, яке дається в ст. 364 КК України є значно ширшим від поняття 

посадової особи, що закріплене в ст. 2 Закону України «Про державну 

службу», оскільки воно не пов’язане із зайняттям керівної посади чи 

виконанням функцій керівника, тобто поглинає коло державних 

службовців, які є посадовими особами. Тому, для правильного 

застосування положень КК України доцільно внести зміни до Закону 

України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року, що набуде 

чинності 1 січня 2015 року, в частині визначення поняття «службова 

особа», оскільки ці поняття не є тотожними
 
[65, с.923]. 

Для усунення колізій правових норм та підміни понять, що сьогодні 

мають місце в чинному законодавстві, вбачається можливим уніфікувати 

використання категорій «посадова особа» та «службова особа» при 

застосуванні адміністративної та кримінальної відповідальності [66]. 

Зайняття певної посади або доручення виконувати службові 

обов’язки повинно бути оформлене наказом по органу, установі, 

підприємству. Поняттям «посадова особа» не охоплюється виконання 

функцій особою, яка офіційно не оформлена на конкретній штатній посаді. 

Іншої точки зору щодо поняття «посадової особи» дотримується 

А.С. Васильєв, який зазначає, що цей термін застосовується до всіх 

працівників, які наділені хоча б деякими управлінськими та розпорядчими 

повноваженнями щодо організації роботи інших осіб. Це можуть бути 

функції по керівництву трудовим колективом у повному обсязі; по 

організації праці і виробництва в конкретному підрозділі підприємства або 

фірми; по контролю та перевірці виконання управлінських рішень або 

актів; прийому, звільненню, переводу на іншу роботу співробітників 
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організації; застосування заходів заохочення та стягнення. Посадова особа 

виступає як організатор повсякденної роботи персоналу в державних і 

громадських органах, установах, підприємствах і організаціях. Вона 

наділена владними повноваженнями щодо розподілу і використання 

матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, здійснюють важливі 

організаційно-управлінські функції, несуть відповідальність за результати 

своєї службової діяльності [67, с.51]. 

На проблему співвідношення понять «посадової особи» та 

«службової особи» звертає увагу Н. Янюк, яка з метою розмежування цих 

понять виділяє наступні характерні ознаки: наявність спеціальних 

повноважень, закріплених нормативно-правовими актами; право давати 

вказівки обов’язкового характеру фізичним і юридичним особам, які не 

перебувають з ними у службово-правових відносинах; у випадках, 

передбачених законодавством, застосовувати заходи адміністративного 

примусу. Досліджуючи це питання автор розрізняє лінійну і 

функціональну владу, що дозволяє їй виділити дві групи службовців. До 

першої групи вона відносить посадових осіб, а до другої службових осіб 

[68, с.117]. 

Не вдаючись до глибокого аналізу поняття «посадової особи», 

О.В. Старцев зазначає, що адміністративною відповідальністю посадової 

особи органу державного управління є обов’язок особи, винної у 

невиконанні покладених на неї функцій та/або скоєнні адміністративного 

правопорушення, зазнати адміністративних стягнень у порядку, 

передбаченому законом [69, с.59-63].  

С.В. Ващенко та В.Г. Поліщук дають наступне поняття 

адміністративної відповідальності посадових осіб – це різновид юридичної 

відповідальності фізичних осіб за невиконання встановлених правил як 

безпосередньо, так і за протиправні дії підлеглих осіб, забезпечення 

виконання яких входить до їх службових обов’язків, це негативна реакція 
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держави в особі уповноважених нею органів чи посадових осіб на 

протиправну поведінку та нерозпорядливість осіб, які обіймають керівні 

посади в державних органах, інших державних службовців, на яких 

законами або іншими нормативними актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій у сфері державного управління         

[70, с.142]. 

Погоджуючись з позицією, що висловлена А.Т. Комзюком, варто 

звернути увагу на існуючі особливості адміністративної відповідальності 

посадових осіб. До них слід віднести: 

– у порівнянні з іншими громадянами – застосування більш 

суворих санкцій за вчинені аналогічні адміністративні правопорушення; 

– притягнення до адміністративної відповідальності за 

недодержання лише тих правил, забезпечення виконання яких входить до 

їх службових обов’язків; 

– безпосереднім порушником встановлених правил може бути не 

сама посадова особа, а інші, зокрема, підлеглі їй особи; 

– посадова особа у більшості випадків відповідає не стільки за 

свої дії, скільки за нерозпорядливість; 

– притягнення до адміністративної відповідальності, за 

недодержання встановлених правил та нерозпорядливість одночасно 

декількох посадових осіб, при наявності встановленої вини; 

– застосування відносно посадових осіб дисциплінарних стягнень; 

– в окремих випадках, посадова особа за вчинення проступків, не 

пов’язаних з виконанням службових обов’язків, притягається до 

адміністративної відповідальності як звичайний громадянин [71, с.78]. 

Слід відзначити, що до особливостей адміністративної 

відповідальності посадових осіб слід віднести й те, що на відміну від 

адміністративної відповідальності інших осіб вона встановлюється, крім 

КУпАП, спеціальними нормативно-правовими актами, які конкретизують і 
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надають деталізований опис понять та термінів що застосовуються в 

окремих сферах. 

На нашу думку, адміністративна відповідальність крізь призму 

суб’єктного аспекту є видом відповідальності спеціальних суб’єктів, які у 

зв’язку з виконанням наданих їм службових обов’язків наділені 

додатковими правами та обов’язками в сфері державного управління і 

місцевого самоврядування, за порушення охоронюваних і гарантованих 

державою норм і елементів функціонування демократичної і правової 

держави. 
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1.2. Поняття корупції та державно-правовий механізм 

запобігання та протидії корупції за законодавством України 

 

 

Реалії сьогодення свідчать про те, що в сучасному світі корупція є 

багатоаспектним соціально-економічним, політичним, правовим і 

моральним явищем, яке поєднує в собі цілий комплекс протиправних дій, 

неетичних вчинків та ганебних з соціальної точки зору діянь. 

Враховуючи реалії сьогодення, корупція стала всеосяжною та 

універсальною проблемою, яка впливає на всі сфери суспільного життя, а 

найбільше вражає сферу реалізації громадянами своїх конституційних 

прав, а саме – взаємовідносин громадян з органами державної влади та 

місцевого самоврядування. За поширеною думкою, яка, зокрема, 

формується і самими посадовими особами, корупція сприймається як 

«спрощена форма» вирішення проблем громадянами. В такому випадку, 

корупція набуває такого значного поширення, що становить серйозну 

небезпеку, заручником якої стає населення держави та існування України в 

цілому. 

Корупційна діяльність створює бар’єр для розвитку економіки, 

реалізації прав і свобод громадян та принципу верховенства права, 

підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інститутів, 

завдає шкоди суспільству, національній безпеці, функціонуванню судової 

та правоохоронної систем, а також сприяє погіршенню рівня життя 

населення, підриває довіру до системи органів державної влади та створює 

глобальне уявлення про недоброчесну державну політику, яка в свою 

чергу веде до формування негативної репутації на міжнародному рівні та 

зменшує надходження іноземних інвестицій в Україну.  

Ґенеза корупції пов’язана із використанням державою неефективних 

для конкретного моменту розвитку суспільства механізмів, покликаних 



42 

 

забезпечити прозорість, легітимність, демократизм функціонування і 

розвитку суспільства та держави в цілому.  

Етимологічне значення поняття корупції бере свій початок від 

об’єднання в одне ціле двох латинських слів, першим є «correi» – яке 

означає участь декількох учасників зобов’язальних відносин з приводу 

одного предмета, другим є «rumpere» – діяльність щодо пошкодження, 

порушення чи скасовування чогось. При поєднанні виникає термін 

"corrumpere", тобто порушення декількома особами нормального процесу 

управління справами в суспільстві. 

Звертаючись до енциклопедичних словників можна побачити 

тлумачення латинського слова «corruptio» ще й як псування, зловживання, 

розбещування [72, с.104]. Такий варіант тлумачення підкреслює глибинний 

аспект корупції, як соціального явища, яке свідчить про розбещення 

владою та зловживаннями працівників державних органів, що призводить 

до ослаблення та порушення функціонування системи державної влади. 

Словник іншомовних слів надає визначення поняття терміну 

«корупція» як – підкупу. Підкуп хабарами, продажність серед державних, 

політичних і громадських діячів, а також урядовців і службовців 

державного апарату [73, с.301].  

Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови 

під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм 

повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг. Пряме використання посадовою особою свого службового 

становища з метою особистого збагачення; підкупність, продажність 

урядовців і громадських діячів [74, с.457]. 

У юридичній енциклопедії вказано, що латинський термін 

«corruptio» – це підкуп державних, політичних, громадських діячів, 
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посадових осіб державного апарату, вчинений особою в певних 

вузькокорпоративних (кланових) інтересах [75, с.76]. 

Словник юридичних термінів відносить до корупції такі дії як підкуп 

та зловживання службових осіб владою з метою особистої наживи           

[76, с.138]. 

Відомим є вислів древньогрецького філософа Аристотеля: «Саме 

головне при всякому державному устрої – за допомогою законів та інших 

засобів забезпечення порядку налаштувати справу так, щоб  посадовим 

особам не було можливості наживатися» [77, с.547]. 

На території сучасної України у давні часи також ставились вкрай 

негативно,  незважаючи на те, що корупційні діяння тут завжди вважалися 

злочинними та розглядались як порушення свого службового обов’язку, 

погляди на те, які саме діяння визнавати такими порушеннями протягом 

різних історичних періодів не були однозначними, а відповідно 

змінювалась і правова оцінка таких діянь. 

В одному з найважливіших документів Київської Русі ХI ст – 

«Руській правді» було застереження: не виправдовувати нечестивого 

заради мзди і не віднімати у правдивого правду. Хоча тодішні правила не 

визнавали протиправності отримання служивими людьми деяких 

«підношень за роботу». Однак, так звана «почесть», що пропонувалася 

чолобитником завчасно для успішного вирішення справи, полягала в тому, 

що це був своєрідний вияв поваги, а не матеріальний прояв підкупу        

[78, с.10]. Також, службовці могли отримували від прохачів додаткову 

плату за конкретну свою роботу з метою її прискорення. На противагу 

цьому, чиновники могли брати «посули» – вигоду за порушення закону, 

що, власне, і визнавалось сучасною корупцією і отримувало відповідне 

покарання [79, с.141-146].  

Саме тому і виникло явище «кормління чиновників від справ», яке 

було частиною державної системи утримання чиновників та було 
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спричинено об’єктивними причинами, оскільки вони, виконуючи державні 

функції, не отримували за це винагороду, а якщо й отримували, то її розмір 

був невеликим та залежав від тих функцій, які виконував чиновник [80, 

с.25-26].  

Найчіткіші антикорупційні загально-правові норми були визначені у 

Конституції українського гетьмана Пилипа Орлика 1710 року «Договори і 

постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості 

паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і 

між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким 

з повною згодою з обох сторін».  

Так, у розділах Х – XVI Конституції Пилипа Орлика описуються 

діяння, які за своєю суттю співзвучні з такими нинішніми термінами як 

хабарництво, розкрадання, зловживання посадовим становищем та ін. 

Наприклад: «Тому постановляємо, щоб панове полковники, сотники, 

отамани та інші військові і посполиті урядовці більше не наважувалися 

виконувати панщизн та інших приватних робіт силами козаків і 

посполитих, а надто якщо ті люди не є їхніми безпосередніми підлеглими 

ані слугами: не посилати на сінокіс ані на жнива, не силувати гатити 

греблі, не чинити над ними насильства захопленням ґрунтів чи примусом 

до невигідного їх продажу і не конфісковувати за леда-яку провину усе 

майно – рухоме і нерухоме. Також не залучати ремісників без оплати до 

виконання панам урядовцям домашніх робіт, а козаків не увільняти від 

служби заради приватних доручень. Ясновельможний гетьман повинен 

усією повнотою влади викорінювати надужиття і сам того остерігатися і не 

чинити, щоб не давати прикладу для наслідування іншим» [81, с.286].  

З кримінологічної точки зору, очевидним є той факт, що корупція, як 

і злочинність в цілому, сягає своїм корінням часів зародження людської 

цивілізації. На різних етапах історії людства змінювалися форми корупції, 

але її сутність була і залишається незмінною. Вона проявляється в 
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прагненні особи, яка обіймає певну посаду, неправомірно отримувати, 

використовуючи надані їй повноваження, матеріальні та нематеріальні 

блага. 

Одним із перших, хто спробував дати визначення поняття корупції 

був Дж. Сентуріан, який ще в 1931р. заявив: «Корупція є зловживанням 

державною владою заради особистої вигоди» [82]. При цьому залишається 

незрозумілим, чи є це діяння протиправним, чи підриває воно відчуття 

справедливості у суспільстві та які наслідки має – негативні чи позитивні.  

Л.В. Астаф’єв вважає, що корупція – це «незаконне використання 

посадовими особами свого статусу або наданих в зв’язку з таким статусом 

можливостей в інтересах інших осіб з метою одержання особистої вигоди» 

[83, с.119-123]. 

Наприклад, М.І. Мельник у своєму дослідженні вважає, що корупція 

виникла практично одночасно з виникненням держави, яка для 

забезпечення виконання своїх функцій створила державний апарат і органи 

примусу. В будь–якому випадку, корупція відома людству з давніх часів, 

тільки в різних її проявах [84, с.12]. Крім того, існує думка, що першими 

проявами корупції та підкупу являлись ритуали жертвоприношення богам. 

В свою чергу, даючи визначення корупції, Black’s Law Dictionary 

розглядає її як дію з наміром отримати деякі переваги всупереч офіційним 

обов’язкам і правам інших осіб, використання посади для отримання будь-

якої вигоди особисто або для когось, у порушення прав інших осіб [85].  

У Юридичній енциклопедії поняття корупції визначено таким чином: 

«це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг» [86, с.369]. 

Канадський вчений Х. Сарасоро визначила корупцію як акт 

вимагання або прийняття обіцянки, подарунку, пропозиції виконати або 

утриматися від виконання дій, які не входять до службових обов’язків [87]. 
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Іншими словами, корупція є сукупністю монополії на владу та власного 

розсуду в процесі прийняття рішень в умовах відсутності відповідальності. 

Це означає, що чиновники мають можливість отримувати вигоду залежно 

від ступеню їх монополії на надання послуг або певну діяльність. 

Відповідальність за такі дії є одним з ключових питань міжнародного 

дискурсу, а також кінцевою метою міжнародного співробітництва.  

Повертаючись до наукових розробок вітчизняних вчених, зазначимо, 

що М.І. Мельник при детермінації корупції, ставиться до неї, як до 

соціального явища, що охоплює всю сутність корупційних діянь, 

пов’язаних із неправомірним використанням особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави, наданої їм влади, службових повноважень, 

відповідних можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи 

інтересів третіх сторін, а також інших корупційних правопорушень, у тому 

числі тих, які створюють умови для вчинення корупційних діянь чи є 

приховування їх або потурання їм [88]. 

Звертаючись до статистичних даних, які твердять, що впродовж 

останніх 5 років, за сприйняттям громадян України, рівень сприйняття 

корупції підвищився у сферах регламентації підприємницької діяльності, 

під час проходження митних процедур, отриманні дозволів у органах 

влади та приватизації і користуванні землею. Жертвами корупції, які 

найчастіше стикались з її проявами є представники молодших вікових 

груп, громадяни з вищим рівнем освіти і доходів. Водночас представники 

цих груп є зазвичай і найактивнішими борцями проти корупції, хоча 

готовність до активної протидії демонструє лише третина дорослого 

населення України [89, с.29-33]. 

Двома найпоширенішими причинами корупції в Україні є 

зловживання службовими повноваженнями серед державних службовців, 

котрі використовують свої посади для власної вигоди та відсутність 

належного контролю за діями посадовців з боку правоохоронних органів. 
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Виходячи зі статистичних даних кількість громадян України які 

категорично звинувачують керівництво країни у відсутності бажання 

боротися з корупцією зменшилась, натомість частка громадян що 

вважають антикорупційне законодавство занадто складним для 

сприйняття, недосконалим та що містить багато прогалин, якими і 

користуються посадові особи значно зросла [90]. 

Проаналізувавши нормативно-правові акти, теоретичні, практичні 

аспекти та статистичні дані, видається можливим окреслити основні 

причини виникнення і поширення корупції в Україні:  

– недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  

– недосконалість адміністративних процедур (їх відсутність або 

нечіткість);  

– наявність у органів державної влади та осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, широкого 

спектра дискреційних повноважень;  

– невідповідність рівня оплати праці осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  обсягу їх 

повноважень;  

– несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність 

економічних пільг для певних категорій підприємців;  

– низька ефективність заходів, що вживаються правоохоронними 

органами, органами прокуратури та судами, щодо притягнення винних у 

вчиненні корупційних правопорушень до відповідальності;  

– толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства 

до проявів корупції;  

– сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення 

бажаного результату. 
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За радянських часів наявність будь-яких корупційних ризиків 

відкидалася, а реальні корупційні злочини розумілися виключно як 

хабарництво.  

Специфікою вітчизняного антикорупційного законодавства, яке до 

цього часу певною мірою ґрунтується на пострадянських засадах, є все ще 

існуюче позиціонування адміністративної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень, як одного з шляхів боротьби з корупцією. 

Саме тому адміністративна відповідальність за корупційні діяння 

домінувала у першому базовому антикорупційному законодавчому акті  

Законі України «Про боротьбу з корупцією», який набрав чинності у 

листопаді 1995 року. Це обумовлюється тим, що надане у статті 1 цього 

Закону роз’яснення щодо розуміння терміну-словосполуки «корупційне 

діяння» – діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, з 

урахуванням вимог статті 7 не передбачало їх кваліфікацію в якості 

злочину, а лише як адміністративне правопорушення [91]. 

У 2004–2005 роках при розгляді Верховною Радою України урядових 

законодавчих пропозицій, у тому числі і стосовно внесення змін до статті 7 

названого Закону України із цієї статті було виключено припис стосовно 

звільнення з посади або інше усунення від виконання функцій держави 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за корупційне 

діяння [92]. При цьому слід зазначити, що до цього законопроекту 

Президентом України двічі застосовувалося право вето, тричі проект 

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" 

виносився на розгляд парламенту і 3 березня 2005 року був ухвалений як 

закон. Це підтверджує висловлене твердження стосовно позиціонування 

адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь.  
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Упродовж 2006–2014 років Верховною Радою України ухвалено 

низку законів України з антикорупційних питань: 

– «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції» (18 жовтня 2006 року № 251–V) [93]; 

– «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією» (18 жовтня 2006 року № 252–V) [94]; 

– «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією» (18 жовтня 2006 року № 253–V) [95]; 

– «Про засади запобігання і протидії корупції» (11 червня 2009 

року  № 1506–VІ) [96]; 

– «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 

правопорушень» (11 червня 2009 року № 1507–VІ) [97]; 

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» (11 червня 2009 року № 

1508–VІ) [98]; 

– «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання 

та протидії корупції» (23 грудня 2009 року № 1787–VІ) [99]; 

– «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання 

та протидії корупції" (10 березня 2010 року № 1962–VІ) [100]; 

– "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів 

України щодо запобігання та протидії корупції» (21 грудня 2010 року № 

2808–VІ) [101]; 

– «Про запобігання корупції» (14 жовтня 2014 року № 1700–VІІ) 

[102]. 

Слід зазначити, що зазначені закони було ухвалено з приписом щодо 

набрання ними чинності у разі ухвалення законопроекту стосовно 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення у зв’язку з ратифікацією відповідних 

міжнародних договорів України.  
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Впродовж тривалої дії застосування Закону України «Про боротьбу з 

корупцією" здійснювалась робота по вдосконаленню законодавства та вже 

11 червня 2009 року було  прийнято цілий пакет антикорупційних законів, 

який включав в себе Закони: «Про засади запобігання та протидії 

корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 

правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». 

Однак, ще до введення в дію цих законів проведений аналіз 

неточностей та прогалин виявив невідповідність окремих положень цих 

законів чинному законодавству, запропоновані у них заходи вирізнялися 

несистемним характером і заплутаністю. Крім того, громадськістю та 

експертами неодноразово висловлювалися критичні зауваження щодо цих 

законів. 

Запропонована система антикорупційних законів містила 

суперечності та неточності, отже створювала передумови для обмеження 

прав і свобод громадян, у тому числі шляхом протиправного втручання в їх 

приватне життя. Окремі положення законів були просто перенесені з 

міжнародних договорів, однак не містили механізму їх реалізації у 

чинному законодавстві.  

Частина правопорушень, які цими законами визнаються 

корупційними, такими за своєю правовою природою не можуть бути 

визнані. Зокрема, це стосується норм щодо порушень обмежень, суб’єктом 

відповідальності в яких було передбачено фізичну особу – підприємця 

[96]. 

У зв’язку з цим, було розроблено інший нормативно-правовий акт – 

Закон України «Про засади запобігання та протидію корупції», який 

планувалось ввести в дію 1 січня 2010 року, а Закон України «Про 

боротьбу з корупцією» визнано таким, що втратив чинність. Положення 
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зазначеного антикорупційного закону відповідали Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції. 

Однак, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 6 жовтня 

2010 року № 21–рп/2010 (справа про корупційні правопорушення та 

введення в дію антикорупційних законів), розглянувши конституційність 

окремих положень антикорупційних законів, визнав такими, що не 

відповідають Конституції Україні (є неконституційними) окремі 

положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»  

[103]. 

Саме з огляду на ці обставини Верховною Радою України 

неодноразово приймалися рішення про перенесення строків уведення в дію 

даного пакета антикорупційних законів. Останнім терміном призначалося 

введення в дію 1 січня 2011 року і остаточно 21 грудня 2010 року 

Верховною Радою України було визнано таким, що втратив чинність з 5 

січня 2011 року весь пакет антикорупційних законів [101]. 

Натомість 7 квітня 2011 року Верховною Радою України було 

прийнято довгоочікуваний основний Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». 

Таким чином з 5 січня по 1 липня 2011 року – з дня набрання 

чинності ухваленим Верховною Радою України 7 квітня 2011 року 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» не існувало 

законодавчого забезпечення антикорупційної діяльності [104]. 

Положення цього антикорупційного законодавства – закони України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» відповідали світовим антикорупційним стандартам, хоча 

і містили окремі прогалини щодо питань відповідальності за корупційні 

правопорушення.  
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Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» було 

запроваджено підстави, механізм та види заходів примусового характеру, 

які застосовуються до особи, яка скоїла корупційне правопорушення [104]. 

Проте, варто звернути увагу на складний період історії України, 

зокрема, політичну та соціально-ідеологічну кризу, яка змусила 

суспільство, громадян та правників інакше поглянути на принципи 

демократії, забезпечення дотримання прав та свобод, а також засади і 

підґрунтя функціонування органів державної влади в Україні в умовах 

сьогодення. 

Усвідомлення того, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає за 

свою діяльність перед людиною, а утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави, спричинило процес 

оновлення української держави. Суспільство вперше за багато років 

реально відчуло, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.  

Зважаючи на те, що корупція є наріжним каменем у подальшому 

розвитку України, зміна положень ключових нормативно-правових актів 

стала необхідним елементом на шляху очищення держави від злочинної, 

узурпаторської та корумпованої складової, а зміна положень 

антикорупційного законодавства перетворилась на одне з першочергових 

завдань. 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

позиціонувався як основний законодавчий акт, що регулює питання 

запобігання і протидії корупції. Звертаючись до цілей, які ставились при 

його розробці можна констатувати, що планувалося створення рамкового 

закону, який міститиме лише основні принципи, відповідно до яких будуть 

ухвалені інші закони, які визначатимуть особливості функціонування 

антикорупційного механізму держави.  
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З великою прикрістю, варто визнати той факт, що більшість 

принципів так і не здобули свого подальшого розвитку та відображення в 

інших нормативно-правових актах. Натомість, до згаданого рамкового 

Закону були включені норми, які досить детально врегульовують окремі 

інститути, зокрема, спеціальну перевірку чи декларування доходів, майна, 

витрат та зобов’язань фінансового характеру публічних службовців, що 

деформувало первісну ідею рамкового закону. 

На нашу думку, вирішення поставленої сьогоденням проблеми 

можна досягти двома способами. Перший – глобальний перегляд діючого 

закону та ухвалення пакету спеціальних додаткових законів, кожен з яких 

регулюватиме функціонування одного чи декількох інститутів. Другий – 

ухвалення окремого нового закону, який забезпечуватиме комплексне 

регулювання діяльності усієї системи запобігання корупції. 

Безумовно, кожен із варіантів має свої переваги і недоліки та на 

державному рівні будо прийнято рішення щодо прийняття нового закону в 

якому системно визначатимуться всі основні механізми запобігання 

корупції, у тому числі в частині інституційного забезпечення
 
[105].  Крім 

того, передбачено, що основними складовими превентивної 

антикорупційної системи стане, зокрема, створення спеціально 

уповноваженого органу з виявлення та розслідування корупційних 

правопорушень серед вищих посадових осіб, а також інших корупційних 

правопорушень, що становлять особливу суспільну небезпеку, та органу, 

який здійснюватиме формування політики, координацію та моніторинг її 

реалізації, а також контроль за дотриманням антикорупційного 

законодавства. Ці структури мають стати ключовими елементами 

антикорупційної системи і поєднуватимуть всі інструменти запобігання 

корупції.  

Створення такої антикорупційної системи дозволить забезпечити 

виконання рекомендації І Групи держав проти корупції (GRECO), наданої 
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за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання, а 

також відповідних рекомендацій експертів Європейської Комісії в рамках 

реалізації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 

режиму для України. А також, в свою чергу, стане інструментом 

імплементації в національне законодавство положень статті 6 Конвенції 

ООН проти корупції щодо забезпечення створення та функціонування 

органу з питань антикорупційної політики. 

Аналіз положень усіх згаданих вище антикорупційних нормативно-

правових актів, які приймались в Україні, дає можливість зробити 

висновок про спільний підхід до покарання за корупційні правопорушення. 

При детальному дослідженні та порівнянні з діючим Законом України 

«Про запобігання корупції», чітко прослідковується еволюція визначення 

основних принципів, на яких базується діяльність із запобігання та 

протидії корупції, понять та особливостей детермінації окремих 

правопорушень.  

Новацією антикорупційного законодавства є ґрунтовне надання 

визначення термінів: 

– корупція – використання особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою:  

1) одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;  

2) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

3) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити особу уповноважену на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування до 
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протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [102]. 

– корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки 

корупції, вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

– правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить 

ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього 

Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, 

надають або одержують без законних на те підстав; 

– конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами 

особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення 

чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень; 

– потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного 

інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 

прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень; 

– реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним 

інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, 

що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або 

на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 

повноважень; 
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– приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий 

інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми 

чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними 

особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або 

діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; 

Понятійний апарат нового законодавства також включає визначення 

понять термінів «пряме підпорядкування», «близькі особи» і «члени сім’ї», 

а також поняття «подарунок» [102]. 

Новелою сучасного антикорупційного Закону є розширення переліку 

складових елементів превентивної антикорупційної системи, а саме: 

– створення спеціалізованого органу з питань запобігання корупції 

органу; 

– застосування нових правил формування та реалізації 

антикорупційної політики; 

– використання антикорупційних обмежень для осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування; 

– розширення і деталізація запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

– запровадження спеціальних антикорупційних інструментів з 

метою забезпечення прозорості та доступу громадськості до боротьби з 

корупцією; 

– заходи із забезпечення захисту осіб, які повідомляють про факти 

корупції; 

– розподіл суспільно-небезпечних корупційних діянь за видами 

відповідальності. 

Важливим нововведенням в сфері боротьби з корупцією та заходом є 

створення та функціонування органу з питань антикорупційної політики, а 

саме – спеціалізованого превентивного антикорупційного центрального 
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органу виконавчої влади із спеціальним статусом – Національного 

агентства з питань запобігання корупції.  

– До повноважень такого органу належать функції щодо: 

– забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики 

із залученням громадськості; 

– здійснення аналізу та дослідження ситуації з корупцією; 

– розроблення, моніторингу та координації виконання 

Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації; 

– моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства 

щодо професійної етики та конфлікту інтересів; 

– координації і методичної допомоги у виявленні та усуненні 

органами корупційних ризиків; 

– здійснення фінансового контролю (перевірка декларацій, 

моніторинг способу життя); 

– затвердження правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

– співпраці з викривачами, вжиття заходів щодо їх правового 

захисту; 

– роз’яснення, методичної та консультативної допомоги щодо 

застосування антикорупційного законодавства; 

– здійснення міжнародного співробітництва у сфері 

антикорупційної політики [102]. 

Зауважимо, що окремі антикорупційні органи з такими 

превентивними повноваженнями як перевірка декларацій, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів не маючи правоохоронних функцій 

успішно функціонують в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Франції, 

Албанії, Словенії, Румунії, Македонії, Сербії.  

Варто також відзначити правильність відображення в новому 

антикорупційному законодавстві нормативного закріплення чіткого 
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визначення правил формування та реалізації антикорупційної політики – 

затвердження Верховною Радою України ключового документу у сфері 

антикорупційної політики – антикорупційної стратегії та запровадження 

проведення щорічних парламентських слухань щодо ситуації з корупцією 

в державі, схвалення Урядом та Верховною Радою України національної 

доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Зокрема, 

запроваджується створення відомчих антикорупційних програм в 

державних органах, що ґрунтуватимуться на основі аналізу існуючих в 

діяльності відповідних державних органів корупційних ризиків та будуть 

спрямовані на їх усунення. Антикорупційні програми мають включати в 

себе положення щодо визначення засад загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, 

а також з виконання антикорупційної стратегії та державної 

антикорупційної програми. Крім того, містити оцінку корупційних ризиків 

у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та 

умови, що їм сприяють, а також заходи щодо усунення виявлених 

корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та 

необхідні ресурси. В програмах мають зазначатись заходи з навчання та 

заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного 

спрямування, процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та 

періодичного перегляду програм [106]. 

Антикорупційне законодавство визначає низку правил щодо 

запобігання проявам корупції, серед яких обмеження щодо використання 

службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення 

публічної служби з іншою оплачуваною діяльністю, щодо спільної роботи 

близьких осіб в умовах прямого підпорядкування один одному, а також 

обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування. 
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Окремі елементи також в свою чергу детально розкриваються, 

наприклад шляхом визначення механізмів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів – встановлюється правила щодо уникнення 

публічними службовцями реального, потенційного чи уявного конфлікту 

інтересів. Таким чином, визначається алгоритм дій службовців та їх 

керівників щодо вирішення ситуацій наявного конфлікту інтересів, що 

дозволить забезпечити максимальну об’єктивність при виконанні 

відповідними особами своїх службових обов’язків. В даному випадку, 

серед запропонованих способів врегулювання конфлікту інтересів особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи наявні такі засоби як: 

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів;  

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою 

відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;  

– обмеження доступу особи до певної інформації;  

– перегляд обсягу службових повноважень особи;  

– переведення особи на іншу посаду;  

– звільнення особи [102]. 

Наступним елементом у боротьбі з корупцією, передбаченим у 

новому антикорупційному законодавстві, є перелік правил етичної 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що ґрунтуються на Модельному кодексі 

поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету 

Міністрів Ради Європи R (2000) 10 від 11 травня 2000 року [107]. 

Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» вимогами до 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, є загальні вимоги, 
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якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи 

представницьких повноважень та неухильно додержуватися вимог закону 

та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у 

стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. Підстави та 

порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог 

встановлюються законом, який є правовою основою для кодексів чи 

стандартів професійної етики. 

В антикорупційному законі, зокрема, наголошується, що особи, 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та прирівняні до них особи, представляючи державу чи 

територіальну громаду, повинні діяти виключно в їх інтересах, 

неупереджено, незважаючи на приватні погляди, особисте ставлення чи 

ідеологічні переконання, а також зобов’язані при виконанні своїх 

службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати 

демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або 

поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах 

політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.  

На нашу думку, безумовно, правильною є норма, яка визначає, що у 

разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та прирівняна до них особа, вважає незаконними або 

такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам 

чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або 

суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі 

повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в 

якому вона працює. 

Наступною важливою складовою у подоланні корупції є правила 

щодо системи об’єктивного фінансового контролю за майновим станом 

публічних службовців, що полягають у таких елементах:  
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– поданні декларацій в електронній формі;  

– комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним 

органом;  

– оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; 

– розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у 

декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у 

декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне 

неподання декларації;   

– проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з 

метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та 

доходам;  

– встановленні обов’язку службовців повідомляти 

антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про 

відкриття рахунків у закордонних банках. 

Говорячи про зміни внесені в антикорупційне законодавство, не 

можливо не приділити увагу забезпеченню захисту осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції, – викривачів, – осіб, які за 

наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, 

повідомляють про порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» іншою особою. Посилення гарантій викривачам є ефективним 

механізмом боротьби з корумпованістю осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування, який допоможе зсередини 

викорінити бюрократів. Зокрема, особа або член її сім’ї у зв’язку з 

повідомленням нею про корупцію не може бути звільнена чи примушена 

до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з 

боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу 

(переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу 

посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів 

впливу. 
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Крім того, викривачі перебувають під захистом держави. За 

наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку 

із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, 

правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, 

організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних 

посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [108]. 

Варто звернути увагу на те, що в оновленому антикорупційному 

законодавстві досить детально знайшов відображення такий ефективний 

світовий досвід викриття корупціонерів, як повідомлення про порушення 

вимог Закону працівником відповідного органу без зазначення авторства. 

Якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть бути перевірені, анонімне повідомлення про 

корупційне правопорушення підлягає розгляду у строк не більше 

п’ятнадцяти днів від дня його отримання.  

На нашу думку, серед додаткових превентивних антикорупційних 

заходів також видається можливим виділити наступні інструменти: 

– проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових 

актів та їх проектів з метою виявлення в них факторів, що сприяють або 

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;  

– заборону одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно 

грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, 

пільги чи послуги державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування;  

– здійснення спеціальної перевірки осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 

ризиком;  
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– функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, який включатиме 

інформацію як щодо притягнутих до відповідальності за корупційні 

правопорушення фізичних осіб, так і щодо юридичних осіб, до яких 

застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із 

вчиненням в їх інтересах корупційних правопорушень; 

– заборону особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, 

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання 

таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, відмовляти фізичним або юридичним 

особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам 

передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в 

повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.  

Усі елементи системи запобігання  та протидії корупції мають на 

меті створити комплексний багатогранний і ефективний механізм 

подолання корупції, який зможе повною мірою забезпечити реформування 

антикорупційної системи та приведення її до відповідності міжнародним 

стандартам. 

Дослідивши законодавче врегулювання та особливості питання 

визначення корупції, вважаємо що корупція – це використання службових 

повноважень та пов’язаних з ними можливостей з метою одержання для 

себе чи інших осіб грошових коштів, майна, переваг, пільг, послуг, 

нематеріальних активів, будь-яких вигод нематеріального чи негрошового 

характеру без законних на те підстав, яке здійснюється особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 
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1.3. Види і ознаки корупційних правопорушень та 

адміністративна відповідальність за порушення встановлених заборон 

та обмежень в сфері запобігання корупції 

 

 

Дослідженням юридичної природи адміністративного 

правопорушення, з’ясуванню його сутності й змісту присвячено багато 

наукових праць і досліджень. Зокрема, з приводу питання визначення 

суспільної небезпеки адміністративних проступків існують дві основні 

позиції: 

– адміністративні проступки не є суспільно небезпечними 

діяннями;  

– адміністративні проступки – суспільно небезпечні діяння.  

Зокрема, Д.М. Бахрах, О.М. Якуба, А.П. Клюшниченко та ін. 

оцінюючи адміністративне правопорушення як явище, що не є суспільно 

небезпечним спираються на твердження, що злочини – це якісно 

особливий вид правопорушень, а їх основна матеріальна властивість 

полягає у суспільній небезпеці [109, с.40]. Причому, на їх думку, суспільна 

небезпека повно характеризує виключно злочини, тому для інших 

правопорушень така ознака не обов’язкова [110, с.118]. 

Наприклад, В. К. Колпаков при визнанні негативного характеру усіх 

правопорушень зазначає, що негативна оцінка не може полягати в чомусь 

іншому, крім шкоди і суспільної небезпеки, а суспільна небезпека 

правопорушень полягає саме в тому, що вони завдають шкоди 

правопорядку, громадським і особистим інтересам. Шкідливі наслідки 

мають як кримінальні, так і адміністративні правопорушення. 

Нешкідливих або байдужих для держави, суспільства, громадян 

правопорушень не існує. Не може бути правопорушень суспільно 

«корисних» або суспільно «безпечних». Усі вони тільки суспільно 
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небезпечні, а відрізняються лише ступенем завданої шкоди, а саме тому 

різні за ступенем суспільної небезпеки [111, с.76]. 

Визначення злочину як суспільно небезпечного діяння міститься в 

частині першій статті 11 Кримінального кодексу України, а в частині 

другій цієї ж статті фіксується, що не є злочином дія або бездіяльність, яка 

хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим 

Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить 

суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної 

шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [64]. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що за такого розуміння у 

нормативно-правових актах закріплено, що малозначущий протиправний 

вчинок не є суспільно небезпечним і не може розглядатися як злочин. 

Продовжуючи логічний ланцюжок нам видається можливим дійти двох 

висновків щодо адміністративного правопорушення:  

– суспільна небезпечність як ознака властива тільки злочинам, а 

інші правопорушення, в свою чергу, позбавлені такої якості; 

– не являючись суспільно небезпечним, адміністративне 

правопорушення є антигромадським чи просто явищем суспільно 

шкідливим.  

Іншої точки зору щодо юридичної природи адміністративного 

правопорушення дотримуються такі науковці як Є.В. Додін та Л.В. Коваль, 

які розглядають адміністративні правопорушення, як суспільне небезпечні 

діяння виходячи з матеріальної єдності усіх правопорушень, оскільки 

злочини, адміністративні правопорушення та дисциплінарні провини 

певною мірою є суспільно небезпечними діяннями. Тому, суспільна 

небезпека – це ознака, властива усім без винятку правопорушенням, а вже 

відмінність полягає в ступені суспільної небезпеки окремого діяння. 

На даному етапі варто звернутись до законодавчої конструкції наданої 

у статті 9 визначення поняття адміністративного правопорушення 
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(проступку), як протиправної, винної (умисної або необережної) дії чи 

бездіяльності, яка посягає на громадський порядок, власність, права і 

свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 

передбачено адміністративну відповідальність [60]. 

Тобто, адміністративне правопорушення це група публічних 

проступків, які пов’язані в тому числі і зі сферою державного управління, а 

суб’єктом таких правопорушень є особа, наділена владними 

повноваженнями. 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави і 

місцевого самоврядування, притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку. 

Згідно з антикорупційним законодавством, корупційне 

правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави і місцевого 

самоврядування, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 

та/або цивільно-правову відповідальність. 

В свою чергу, правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що 

не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, 

заборони та обмеження, вчинене особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави і місцевого самоврядування, за яке законом встановлено 

кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність [102].  

Отже, законодавець використав два терміни, які в свою чергу і 

здійснюють розмежування адміністративних та кримінальних 

правопорушень. Таким чином, в подальшому увагу буде зосереджено саме 

на правопорушеннях, пов’язаних з корупцією. 
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На нашу думку, використання такого формулювання як 

«правопорушення, пов’язане з корупцією» несе в собі глибокий правовий 

зміст. При детальному розгляді, такі порушення хоч і не містять ознак 

корупції, та за своїм змістом порушують норми, визначені в Законі 

України «Про запобігання корупції». 

Адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією є фактично 

узагальненою законодавчою назвою для характеристики окремих складів 

порушень конкретних встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції в Україні. 

Отже, на даному етапі нам видається можливим зробити висновок, 

що адміністративним порушенням встановлених заборон та обмежень в 

сфері запобігання корупції є діяння вчинене особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, яке порушує 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, але не 

містить використання такою особою наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей з метою:  

– одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди; 

– прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб  

– здійснення обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди 

особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [102]. 

Враховуючи досить складну конструкцію поняття «правопорушення, 

пов’язаного з корупцією» і фактично єдиного законодавчого поняття, яке 

використовується для притягнення до адміністративної відповідальності, 

за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції, на нашу думку варто дослідити ознаки такого порушення 

законодавства. 
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По-перше, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією 

мають нижчий ступінь суспільної небезпеки, а отже, не можуть 

розцінюватись як повноцінне корупційне діяння.  

По-друге, адміністративна відповідальність може наставати за 

порушення, які не мають на меті отримання неправомірної вигоди.  

По-третє, правопорушення, пов’язані з корупцією не можуть бути 

вчинені з необережності, оскільки особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції» є спеціальними суб’єктами 

адміністративних правовідносин, на яких законом покладені додаткові 

обов’язки.  

По-четверте, адміністративне корупційне правопорушення 

характеризується винністю, тобто наявністю у особи відповідного 

власного психічного ставлення до свого діяння і його наслідків. В даному 

випадку для правопорушень пов’язаних з корупцією притаманні обидві 

форми вини, – умисел та необережність. 

По-п’яте, адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією 

має високий ступінь практичної реалізації. Оскільки за кожне вчинене 

корупційне правопорушення настає визначена нормами КУпАП 

адміністративна відповідальність, в той час, як за вчинене корупційне 

діяння передбачене кримінальним кодексом України відповідальність 

може не настати у зв’язку з відсутністю обов’язкових елементів складу 

злочину. 

По-шосте, адміністративна відповідальність за правопорушення, 

пов’язане з корупцією, не є корупцією в чистому вигляді, а є лише 

порушенням спеціальних обмежень, які встановлюються для осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави і місцевого 

самоврядування. 

Поєднавши визначення порушення встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції та адміністративної 
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відповідальності, можна отримати таку юридичну конструкцію – 

адміністративною відповідальністю за порушення встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції є обов’язок особи, винної у 

невиконанні (недотриманні) покладених на неї обмежень та/або скоєні 

корупційного правопорушення, зазнати адміністративних стягнень у 

порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції». 

Законодавець визначив адміністративну відповідальність за такі 

корупційні правопорушення: 

– порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності; 

– порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків; 

– порушення вимог фінансового контролю; 

– порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

– незаконне використання інформації, що стала відома особі у 

зв’язку з виконанням службових повноважень; 

– невжиття заходів щодо протидії корупції;  

– невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства 

з питань запобігання корупції [60]. 

Отже, в подальшому буде розкрито особливості адміністративної 

відповідальності саме за правопорушення, пов’язані з корупцією – за 

порушення спеціальних обмежень. 

Розглядаючи адміністративну відповідальність за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції 

неможливо оминути увагою встановлення змісту таких категорій як 

«обмеження» та «заборона». В цілому, застосування обмежувальних 

заходів є невід’ємною частиною суспільних відносин як між людьми так і 

у взаємовідносинах між державою та громадянами, оскільки встановлення 



70 

 

обмежень і заборон є тим правовим заходом, який співрозмірно 

кореспондує з реальністю забезпечення проголошених прав та свобод.  

Поняття «заборона» та «обмеження», як правило, використовуються 

в різноманітних галузях права та сферах суспільних відносин. 

Обумовлюється це тим, що зменшення обсягів прав притаманне усім 

аспектам життєдіяльності суспільства та держави в цілому. Проте, ми 

будемо аналізувати дані поняття крізь призму діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування.  

Правові обмеження в свою чергу реалізують свої функції в механізмі 

правового регулювання суспільних відносин завдяки їх дії на стадії 

створення норми права. Призначення правових обмежень в механізмі 

правового регулювання полягає не лише в утриманні осіб від скоєння 

протиправних дій та вчинків, але й у попередженні порушення правових 

норм загалом. Тобто, суб’єкти права впорядковують суспільні відносини 

шляхом закріплення правових обмежень в нормах права. Здійснений аналіз 

законодавства України на предмет використання понять «заборона» та 

«обмеження» дає підстави стверджувати про дуже широку сферу їх 

використання, натомість жоден нормативно-правовий акт не містить чіткої 

дефініції таких понять, що є певним недоліком у розумінні їх правової 

природи. 

Розглядаючи погляди науковців на поняття «заборона» та 

«обмеження» варто зауважити, що основною ідеєю при розкритті змісту 

цих понять виступають такі словосполучення як: «обмеження права», 

«правове обмеження», «обмеження прав людини», «тимчасова заборона», 

«заборона».  

Філософ Нового часу Шарль Монтеск’є в праці «О свободе» 

висловив думку, що свобода передбачає право людини робити все, що 

дозволено законом. Коли б людина робила те, що заборонено законом, 

вона була б такою, що не має свободи тому, що теж саме могли б робити 
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інші люди, а це обмежувало б свободу кожної людини [112, с.73]. Таким 

чином, починаючи з найдавніших часів, у період Відродження та у Новий 

час свобода людини розумілась як можливість певної поведінки людини, 

не забороненої законом. 

На думку Icaйї Берліна, свобода та рівність є первинними цілями 

яких віками намагались досягти люди. Проте абсолютна свобода для 

вовків – це смерть для овець. Повна свобода для сильних та талановитих 

несумісна з правом на гідне існування, яке мають слабкі та менш здібні. 

Свободу інколи треба обмежувати, щоб нагодувати голодних, одягти 

неодягнених; для того, щоб не посягати на свободу інших; для здійснення 

справедливості [113, с.18]. 

Відповідно до міжнародних договорів користування правами людини 

не повинно обмежуватися. Тим не менш, коли це потрібно, вони 

встановлюють чіткі обґрунтування, конкретні межі запровадження 

обмежень прав і цілі можливих відступів від тих прав, котрі захищені 

міжнародними угодами. З одного боку, це дозволяє державі, посилаючись 

на дію відповідних міжнародно-правових норм, запроваджувати вимушені 

обмеження на користування певними правами, а з іншого – захищає 

громадян від свавільних дій держави щодо обмеження їх прав.  

У сучасному міжнародному праві доволі широке обґрунтування й 

розвиток отримала концепція цілей обмеження прав людини. Говорячи про 

важливість цілей обмеження прав, варто звернути увагу на те, що Комітет 

ООН з прав людини при розгляді справи Гійо проти Франції виокремив 

саме цей елемент, як перший за важливістю критерій для обмеження прав 

[114, с.484]. 

Наприклад, О. Малько в дослідженні, у своєму дослідженні, що 

присвячене аналізу проблем стимулів та обмежень у праві, писав що при 

розгляді природи та сутності правових обмежень, слід розуміти правове 

стримування протизаконного діяння, що створює умови для задоволення 
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інтересів контрсуб’єктів і суспільних інтересів в охороні та захисті. В свою 

чергу О. Малько визначає обмеження як встановлені межі, в яких суб’єкти 

мусять діяти. Із наведеним визначенням можемо погодитися лише 

частково, адже правові обмеження не можуть стримувати протизаконне 

діяння; на нашу думку, обмеження можуть стримувати протизаконну 

поведінку, наслідком якої є певні протизаконні діяння [115, с.91]. 

З точки зору І. Ягофорової, заборони та обмеження слід розглядати у 

двох значеннях: по-перше – як повну заборону певного права (свободи), 

що зумовлено різного роду об’єктивними та суб’єктивними обставинами, 

по-друге – як зменшення варіантів можливої, дозволеної поведінки (у 

межах конкретного права або свободи) шляхом установлення 

компетентним суб’єктом різного роду меж (тимчасових, просторових, 

суб’єктивних) такої поведінки [116, с.59].  

У своєму дисертаційному досліджені «Конституційні критерії 

допустимості обмеження основних прав людини і громадянина в 

Російській Федерації» О. Должиков зазначає, що під обмеженням 

основних прав слід розуміти зумовлену природними, соціальними й 

духовними причинами систему конституційно-правових засобів, що 

визначають носія, сферу нормативного змісту й порядок реалізації 

основних прав та свобод людини і громадянина, але припустимої лише в 

разі відповідності формальним і матеріальним критеріям [117, с.23]. 

Натомість, окремої точки зору дотримується Ф. Фаткуллін 

стверджуючи, що обмеження слід розглядати саме через категорію 

заборони, тобто обмеження за своєю юридичною природою дуже близьке 

до заборони, однак повністю з ним не співпадає. Обмеження спрямовано 

не на повне «витіснення» будь-яких суспільних відносин, а на утримання 

їх у певних чітко визначених межах. Крім того науковець вважає, що при 

визначенні співвідношення обмеження та заборони перше є результатом 

другої; по-друге, казати про часткове обмеження не досить коректно, адже 
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заборона – завжди певне обмеження, однак обмеження – не завжди 

заборона [118, с.156-158]. 

З наведеного можна стверджувати, що стосовно визначення поняття 

«заборони», концептуально думки всіх вчених та науковців мають спільне 

підґрунтя – абсолютна відсутність права діяти певним чином чи вчиняти 

певні дії. Натомість, з встановленням суті поняття «обмеження» на нашу 

думку, виникають деякі неузгодженості. Наприклад О. Черданцев у 

посібнику «Тлумачення права та договору» вважає, що обмеження слід 

визначати як окремі випадки, коли певні права та свободи зберігаються, 

але обмежується їхня реалізація на певній території, у певний, точно 

позначений відрізок часу або стосовно певного кола суб’єктів [119, с.369].  

В свою чергу, незважаючи на відсутність спільної позиції вчених 

щодо визначення змісту поняття «обмеження», погоджуючись з більшість 

учених, вважаємо за доцільне вказати що при встановленні заборон та 

обмежень повинно бути враховано, що заборони та обмеження 

встановлювались на підставі норм, закріплених у законах та відповідали 

принципу законності, обґрунтованості, доцільності та домірності. 

Іншим підходом, що застосовується для визначення заборон та 

обмежень, є думка висловлена С.В. Ківаловим, в якій він розглядає 

зазначені поняття через виокремлення групи обов’язків осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування – так званих негативних обов’язків. Тобто, правових 

обмежень, під якими розуміє обумовлені чинним законодавством умови, 

заборони, правила, які ставлять відповідних осіб у визначені юридичні 

рамки, за які їм виходити заборонено [120, с.25]. 

Беручи за основу наведені вище погляди вчених, розкриємо 

найбільш характерні ознаки понять «заборона» та «обмеження»: 
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– виступають складовим елементом адміністративно-правового 

статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування;  

– заборони та обмеження становлять собою певні юридичні та 

фактичні наслідки у вигляді «незручних» умов для здійснення правових 

інтересів відповідних осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

та місцевого самоврядування, права і свободи яких обмежуються з метою 

задоволення «правових інтересів» суб’єкта владних повноважень, що 

запровадив такі обмеження, тобто – суспільства в особі держави; 

– правомірне обмеження прав може здійснюватись через настання 

певних юридичних фактів із дотриманням процедури, що визначена в 

нормативно-правових актах. В сфері застосування адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції в Україні такими фактами є прийняття особи на 

роботу в орган державної влади чи місцевого самоврядування, або 

переведення особи на посаду, на яку поширюються спеціальні норми, 

передбачені Законом України «Про запобігання корупції»; 

– являють собою різновид обов’язків державного службовця, так 

звані негативні обов’язки; 

– поділяються на два види: обмеження і заборони. Відмінність між 

ними полягає в тому, що заборони є більш категоричною формою 

обмежень, у зв’язку з чим особа, уповноважена на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування позбавлена можливості взагалі 

реалізовувати певні права, натомість обмеження не виключають, а 

звужують можливості такої особи щодо реалізації певних прав; 

– стосуються лише службової діяльності, а отже їх не можна 

вважати обмеженнями конституційно-правового статусу особи. 

Вважаємо за доцільне навести власну точку зору стосовно понять 

«заборона» та «обмеження» – розглядаючи їх як окремі юридичні та 
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фактичні наслідки, які базуються на нормах законів, змістом яких є 

зменшення обсягу дозволеної поведінки осіб шляхом встановлення вужчих 

меж прийнятної поведінки, що зазвичай мають тимчасовий та суб’єктний 

характер і спрямовані на досягнення певних цілей.  

Заборони та обмеження для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування і які пов’язані з виконанням 

службових повноважень спрямовані на забезпечення належного виконання 

державно-службових обов’язків та недопущення зловживань службовим 

становищем. До них можна віднести загальні заборони, які стосуються всіх 

державних службовців різних видів служби.  

Найбільшу кількість обмежень загального порядку щодо державних 

службовців зосереджено у Законі України «Про державну службу» та 

Законі України «Про запобігання корупції». Всі обмеження, про які 

йдеться у названих нормативних актах, можуть бути умовно розподілені на 

дві великі групи. Перша група об’єднує ті, що стосуються порядку 

прийняття особи на державну службу, друга ж визначає межі поведінки 

державних службовців під час проходження ними державної служби. 

Проблема збалансування співвідношення заборон та обмежень з 

правами і свободами осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

та місцевого самоврядування, є забезпеченням стабільності у діяльності 

державних установ, незалежно від політичних змін на всіх рівнях влади. 

Саме тому, вкрай важливим для України є питання встановлення 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування,саме у період перехідного 

суспільства.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. На українських землях перші згадки про корупцію можна 

віднайти в одному з найважливіших документів Київської Русі ХI ст – 

«Руській правді», яка містила застереження: не виправдовувати 

нечестивого заради мзди і не віднімати у правдивого правду. Найчіткіші 

антикорупційні загально-правові норми були визначені у Конституції 

українського гетьмана Пилипа Орлика 1710 року «Договори і постанови 

прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном 

Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між 

генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з 

повною згодою з обох сторін», в якій надано опис конкретних складів 

протиправних корупційних діянь. 

2. Говорячи про сучасний етап дослідження проблем корупції, 

перші дослідження шляхів подолання цього явища містились у працях 

таких видатних науковців як М.І. Камлик та Є.В. Невмержицький, а також 

М.І. Мельника, який багато років наукової праці присвятив дослідженню 

зазначеної теми. Крім того, адміністративно-правовими аспектами в сфері 

боротьби з корупцією займались М.Ю. Бездольний, А.В. Гайдук, Д.Г. 

Заброда, С.С. Рогульський, Р.М. Тучак. І звичайно, такі вчені як О.В. 

Терещук та Д.І. Йосифович присвятили свої праці дослідженню проблем 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. 

3. Визнаючи вагомість внесків попередників у розвиток науки в 

сфері боротьби з корупцією, зокрема адміністративно-правової 

відповідальності за корупцію, варто сказати, що дослідження в цій сфері не 

може бути завершено, оскільки питання антикорупційного законодавства 

постійно перебуває в стадії розробки та реформування, а отже кожне нове 

комплексне дослідження у цій сфері набуває на теперішній час особливої 

актуальності. 
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4. Корупція – це використання службових повноважень та 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання для себе чи інших осіб 

грошових коштів, майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, 

будь-яких вигод нематеріального чи негрошового характеру без законних 

на те підстав, яке здійснюється особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

5. Двома найпоширенішими причинами корупції в Україні є 

зловживання службовими повноваженнями серед державних службовців, 

котрі використовують свої посади для власної вигоди та відсутність 

належного контролю за діями посадовців з боку правоохоронних органів. 

На нашу думку, за результатами проведених досліджень видається 

можливим окреслити основні причини виникнення і поширення корупції в 

Україні:  

– недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  

– недосконалість адміністративних процедур (їх відсутність або 

нечіткість);  

– наявність у органів державної влади та осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, широкого 

спектра дискреційних повноважень;  

– невідповідність рівня оплати праці осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  обсягу їх 

повноважень;  

– несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність 

економічних пільг для певних категорій підприємців;  

– низька ефективність заходів, що вживаються правоохоронними 

органами, органами прокуратури та судами, щодо притягнення винних у 

вчиненні корупційних правопорушень до відповідальності;  
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– толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до 

проявів корупції; сприйняття населенням. 

6. Дослідивши законодавче врегулювання та особливості 

питання визначення корупції, вважаємо що корупція є використанням 

службових повноважень та пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання для себе чи інших осіб грошових коштів, майна, переваг, пільг, 

послуг, нематеріальних активів, будь-яких вигод нематеріального чи 

негрошового характеру без законних на те підстав, яке здійснюється 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

7. У нормативно-правових актах закріплено, що 

малозначущий протиправний вчинок не є суспільно небезпечним і не може 

розглядатися як злочин. Продовжуючи логічний ланцюжок нам видається 

можливим дійти двох висновків щодо адміністративного правопорушення:  

– суспільна небезпечність, як ознака, властива тільки злочинам, а 

інші правопорушення, в свою чергу, позбавлені такої якості; 

– не являючись суспільно небезпечним, адміністративне 

правопорушення є антигромадським чи просто явищем суспільно 

шкідливим.  

8. Адміністративна відповідальність, як вид відповідальності 

спеціальних суб’єктів, які у зв’язку з виконанням наданих їм службових 

обов’язків наділені додатковими правами та обов’язками в сфері 

державного управління і місцевого самоврядування, настає за порушення 

охоронюваних і гарантованих державою норм і елементів функціонування 

демократичної і правової держави. 

9. Виходячи з положень антикорупційного законодавства, 

адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією є діяння 

вчинене особою, уповноваженою на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, яке порушує встановлені Законом України 
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«Про запобігання корупції» вимоги, але не містить використання такою 

особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою:  

– одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди; 

– прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб; 

– здійснення обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди 

особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

10. На нашу думку, поняття «заборона» та «обмеження» – це 

окремі юридичні та фактичні наслідки, які базуються на нормах законів, 

результатом яких є зменшення обсягу дозволеної поведінки осіб шляхом 

встановлення вужчих меж прийнятної поведінки, що зазвичай мають 

тимчасовий та суб’єктний характер і спрямовані на досягнення певних 

цілей. 

11. Поєднавши визначення корупційного правопорушення та 

адміністративної відповідальності, можна отримати таку юридичну 

конструкцію – адміністративною відповідальністю за правопорушення, 

пов’язане з корупцією є обов’язок особи, винної у невиконанні 

(недотриманні) покладених на неї обмежень та/або скоєні корупційного 

правопорушення, зазнати адміністративних стягнень у порядку, 

передбаченому Законом України "Про запобігання корупції". 
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РОЗДІЛ 2 Правові засади застосування адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в 

сфері запобігання корупції 

 

2.1. Характерні риси складів адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

 

Для надання глибокої характеристики адміністративних 

правопорушень пов’язаних з корупцією, необхідно перш за все визначити 

особливості складів правопорушень в сфері порушення встановлених 

заборон та обмежень в сфері запобігання корупції. 

Звісно, одне з центральних місць в адміністративно-правовій науці 

посідає вчення про склад правопорушення, яке має велике практичне 

значення, оскільки воно сприяє виявленню комплексу найбільш істотних 

ознак антигромадських діянь, їх відмежування одне від одного та 

встановленню справедливих санкцій. Крім того, за допомогою складу 

правопорушення здійснюється правильна кваліфікація правопорушення з 

обранням співрозмірних заходів впливу, а юридичний зміст складів 

правопорушень дозволяє законотворцям та фахівцям окремих правових 

сфер вдосконалювати існуючі нормативно-правові акти. 

Варто зазначити, що на відміну від офіційно закріпленого в КУпАП 

правопорушення поняття адміністративного правопорушення (проступку), 

визначення його юридичного складу існує лише в теорії права. Ці два 

поняття близькі за своїм змістом, але не тотожні. Термін 

"правопорушення" містить у собі як елементи складу, так і ознаки, які не 

мають значення для вирішення питання про можливість притягнення до 

юридичної відповідальності. Сам склад правопорушення завжди 

конкретний і становить сукупність головних, визначальних ознак, які 

виділені законодавцем як типові, необхідні і в той же час, достатні для 



81 

 

притягнення особи до юридичної відповідальності. Відсутність хоча б 

одного з елементів складу виключає правову відповідальність. 

Адміністративне правопорушення – це конкретне діяння (факт, 

явище, подія), що відбулося у реальній дійсності. В той же час склад 

адміністративного правопорушення – це абстрактний опис діяння (події, 

факту, явища), що являє собою фіксацію в законі найтиповіших, що 

частіше трапляються, характерних ознак проступку. Це опис ще не 

скоєного, а тільки передбачуваного чи можливого діяння. 

Адміністративно-правова норма в якій закріплюється склад 

проступку певним чином синтезується з положень загальної й особливої 

частин КУпАП, де перша закріплює ознаки, що є обов’язковими для будь-

якого проступку, а в статтях другої містяться конкретні (особливі) ознаки 

адміністративних правопорушень. Такий спосіб диференціювання 

(аналізу) адміністративно-правової норми за статтями загальної й 

особливої частин здійснено виключно з метою спрощення та уніфікації 

загальних ознак при визначенні діяння адміністративного 

правопорушення. 

На думку Ю.П. Битяка сукупність встановлених законом 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують дію або 

бездіяльність як адміністративне правопорушення формують склад 

адміністративного правопорушення [121, с.134].
 
 

І хоча КУпAП не включає прямої вказівки на наявність складу 

правопорушення, така вимога закріплена через вказівку на обставини, які 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, а 

саме в пункті 1 частини першої статті 247 КУпАП зазначено, що у випадку 

відсутності події і складу адміністративне правопорушення не може бути 

розпочато, а розпочате підлягає закриттю [60]. 

Однак, за відсутності законодавчого закріплення, виникає питання 

щодо кількості ознак правопорушення, юридичних властивостей таких 
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ознак та обов’язкової їх наявності для визнання діяння адміністративним 

проступком – тобто, всього того, що утворює склад адміністративного 

правопорушення.  

Реальне діяння тільки тоді вважається правопорушенням, коли воно 

містить усі названі законом ознаки, відсутність хоча б однієї з яких означає 

відсутність складу в цілому [122, с.204].  

Характеризуючи групу адміністративних правопорушень пов’язаних 

з корупцією, варто перш за все зауважити про те, що вони мають власну 

сукупність характерних ознак, які виділяють їх із загальної кількості 

правопорушень, роблячи їх при цьому особливим, специфічним явищем, 

яке притаманне лише конкретним видам суспільних відносин.  

Конструкція диспозицій статей розділу 13-А КУпАП закріплює лише 

основні ознаки правопорушень, поверхнево розкриваючи зміст самого 

проступку. Така форма побудови структури норми обрана через те, що 

адміністративна відповідальність може наставати тільки за 

правопорушення пов’язані з корупцією, які в свою чергу є діяннями, що не 

містять ознак корупції, але порушують встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження. 

Тому, характерною рисою для встановлення складу 

адміністративного порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції є бланкетний характер норми, яка називає основні 

ознаки складу, але при цьому відсилає до інших нормативно-правових 

актів, зокрема до Закону України «Про запобігання корупції» для 

встановлення детальних складових та ознак вчиненого протиправного 

діяння. 

На нашу думку, склад адміністративного порушення встановлених 

заборон та обмежень – це визначена нормами адміністративного права та 

антикорупційного законодавства сукупність пов’язаних між собою 

об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння вважається 
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адміністративним проступком, що порушує встановлені обмеження 

спрямовані на запобігання корупції. 

Закономірно, що юридичні склади адміністративних правопорушень 

пов’язаних з корупцією мають свої особливі родові ознаки, однак, не 

можна не зазначити, що серед них є (загальні) основні, які являють собою 

цілісне системне утворення та властиві кожному адміністративному 

правопорушенню, а також взаємопов’язані, взаємозалежні, які традиційно 

об’єднуються у чотири групи та характеризують: 

– об’єкт проступку; 

– об’єктивну сторону: 

– суб’єкт проступку; 

– суб’єктивну сторону. 

Об’єктом адміністративного проступку є те, на що спрямоване 

посягання – суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в 

різних галузях діяльності людей і заподіюють шкоду існуючим суспільним 

відносинам, що і допомагає розкрити соціальну суть адміністративного 

проступку, моральний характер адміністративної відповідальності. 

Статтею 1 КУпАП передбачено, що завданням законодавства про 

адміністративні правопорушення є охорона власності, соціально-

економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, а також 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, 

установленого порядку управління, державного і суспільного порядку, а це 

означає, що об’єктом адміністративного проступку можуть бути лише такі 

суспільні відносини, які охороняються адміністративною санкцією [60]. 

В своїй праці присвяченій загальній теорії права В.В. Копейчиков 

зазначає, що об’єктом правопорушення є суспільні відносини, на які 

спрямовано протиправне посягання
 
[124, с.189]. 

Варто зазначити, що значне теоретичне і практичне значення має 

класифікація об’єктів правопорушень, саме вона дозволяє визначити 
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об’єкт посягання окремого діяння та його місце в загальній системі 

відносин. Розглядаючи як критерій класифікації ступінь узагальнення, 

розрізняють загальний, родовий, видовий і безпосередній об’єкти 

проступків. 

Загальним об’єктом адміністративних проступків є суспільні 

відносини, що мають дві ознаки:  

– вони регулюються різними галузями права;  

– охороняються адміністративними санкціями. 

В свою чергу, родовий та безпосередній об’єкти є тими елементами, 

від чіткого й повного визначення яких залежить точне встановлення ознак 

правопорушення, з’ясування характеру і ступеня шкідливості посягання, 

його правильної кваліфікації, відмежування від інших протиправних дій. 

Отже, можна сказати, що загальним суб’єктом адміністративних 

правопорушень є відносини в сфері виконавчо-розпорядчої діяльності 

держави [60]. 

Родовим об’єктом є група тотожних, однорідних суспільних 

відносин, які в своїй сукупності складають загальний суб’єкт, 

охороняються комплексом адміністративно-правових норм і містяться в 

особливій частині КУпАП. 

Розглядаючи, зокрема, склади адміністративних правопорушень 

пов’язаних з корупцією, варто зазначити, що правопорушення передбачені 

главою 13-А КУпАП, складають родовий об’єкт – порушення спеціальних 

обмежень в сфері запобігання та протидії корупції. 

В своїй науковій праці О.В. Терещук, а згодом і С.С. Рогульський 

зазначили що об’єктом корупційного посягання є суспільні відносини, які 

існують між державою та наділеною нею владними повноваженнями 

особою, яка здійснює на основі цих повноважень управління в державі, 

тому родовим об’єктом корупційних правопорушень є суспільні відносини 

з приводу встановленого порядку управління в державі [125, с.58].  
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На відміну від цього, існує також інша точка зору щодо визнання 

родовим об’єктом адміністративних правопорушень пов’язаних з 

корупцією суспільні відносини, що стосуються чіткої правової 

регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів 

фізичних і юридичних осіб, тобто, відносини, що складаються у сфері 

установленого законодавством порядку здійснення уповноваженими на те 

особами завдань і функцій держави, а в окремих випадках – також завдань 

і функцій місцевого самоврядування [126, с.58].  

Одним з різновидів родового є видовий об’єкт, тобто самостійна 

група суспільних відносин, загальних для ряду проступків. 

Безпосереднім об’єктом визнаються конкретні поставлені під 

охорону закону суспільні відносини, яким заподіюється шкода шляхом 

протиправного впливу на предмети, які мають суттєве значення для 

визначення характеру проступку, для правильної його кваліфікації і 

вказуються в законі як обов’язкова сторона складу правопорушення. 

В свою чергу, що під предметом адміністративного проступку 

прийнято вважати речі, предмети матеріального світу, гроші, майно, цінні 

папери, з приводу яких виникають суспільні відносини. Тобто предмет 

проступку необхідно розглядати як складову частину його об’єкта. 

Зауважимо, що предмет адміністративного проступку крізь призму 

групи складів правопорушень пов’язаних з корупцією можна 

охарактеризувати як суспільні відносини, які виникають в сфері реалізації 

завдань, що стоять перед державою в цілому чи перед окремими її 

органами державної влади чи місцевого самоврядування, тобто мають 

нематеріальний характер. Особи, уповноважені на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування, зловживаючи наданою владою, 

порушують певний соціальний зв’язок, а отже і роботу державних 

структур, наслідком чого є завдання шкоди охоронюваним правам, 
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свободам та інтересам громадян, суспільства та держави в цілому         
 

[128, с.161]. 

Деякі з адміністративних проступків можуть заподіювати шкоду не 

одному, а кільком об’єктам. У цьому випадку один з об’єктів визначається 

головним, інші – додатковими. Наприклад, якщо головним безпосереднім 

об’єктом адміністративного проступку, передбаченого статтею 172–4 

КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності), є відносини щодо порушення норм законодавства про 

державну службу, то додатковим безпосереднім об’єктом виступають 

суспільні відносини в галузі фінансів щодо одержання доходу чи 

винагороди за таку діяльність. У даному випадку додатковий 

безпосередній об’єкт, на відміну від головного, не належить до структури 

цих відносин, хоча нерозривно з ними пов’язаний. При цьому головним 

безпосереднім об’єктом виступають ті суспільні відносини, які 

законодавець поставив під адміністративно-правову охорону в першу 

чергу і які більше, ніж інші об’єкти, визначають характер шкідливості 

проступку. Інакше кажучи, це правопорушення, в яких суспільні відносини 

у сфері здійснення службової діяльності становлять основний об’єкт, а 

корупція розглядається лише як пов’язана сфера, що і становить 

додатковий безпосередній об’єкт. 

Отже, об’єктом адміністративного правопорушення пов’язаного з 

корупцією визнаються суспільні відносини, урегульовані нормами 

антикорупційного законодавства, які охороняються адміністративними 

санкціями.  

Об’єктивною стороною адміністративного правопорушення є певний 

зовнішній прояв, який проявляється в сукупності ознак, суспільно 

небезпечного посягання на об’єкт, що перебуває під охороною 

адміністративно-правових санкцій і визначає акт публічної поведінки 

правопорушника. 
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І.А. Біленчук визначає об’єктивну сторону як систему передбачених 

адміністративно-правовими нормами ознак, що характеризують зовнішню 

сторону правопорушення [128, с.69]. 

З цього приводу деякі науковці розглядаючи адміністративний 

проступок як поведінку, вчинок людини, дію чи бездіяльність, тобто акт 

зовнішнього виявлення ставлення особи до реальної дійсності, інших 

людей, держави, суспільства. У зв’язку з тим, що закону непідвладні 

переконання, думки чи інші вияви психічної діяльності людей, якщо вони 

не знайшли зовнішнього виявлення, вони не мають юридичного значення і 

не спричиняють юридичних наслідків [129, с.80]. 

На нашу думку, законодавча характеристика правопорушень 

пов’язаних з корупцією, як тих що порушують заборони і обмеження 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції», неодмінно 

пов’язана з іншою складовою – системою поглядів і переконань осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування. І хоча ці елементи не можуть бути включені до ознак 

об’єктивної сторони правопорушення пов’язаного з корупцією, вони 

мають важливе значення для встановлення ознак суб’єктивної сторони 

такого правопорушення. 

Виходячи з вищезазначеного, можна сказати що даний елемент 

складу правопорушення характеризує суспільну шкідливість вчиненого 

діяння, його спрямованість та  містить ряд ознак, які прийнято поділяти на 

основні та факультативні. 

Основні ознаки визначають в якій формі будо вчинено протиправне 

адміністративно-правове діяння, дії або бездіяльності. 

Факультативні ознаки можуть містити відомості про шкідливі 

наслідки діяння, причинний зв’язок між діянням і його результатом, 

ознаки місця, часу, умов, засобу та способу вчинення проступку. 
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З цього приводу в своєму дослідженні Р.М. Тучак зробив висновок, 

що з урахуванням особливостей особливої сторони корупційних 

правопорушень, всі протиправні вчинки особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави, можна класифікувати на: вчинення 

суб’єктами корупції активних протиправних дій; недотримання 

спеціальних обмежень; невиконання спеціальних обов’язків [130, с.166]. 

На нашу думку, у зв’язку зі змінами в антикорупційному 

законодавстві, за даним критерієм поділу варто виділяти лише дві групи: 

– вчинення дій, які порушують спеціальні обмеження; 

– недотримання виконання спеціальних обов’язків. 

До першої групи відноситься більшість складів адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, оскільки формою їх прояву є 

протиправна, активна, свідома і вольова поведінка особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, яка завдає 

або може створити реальну можливість завдання шкоди суспільним 

відносинам в сфері державного управління та порушує встановлені 

спеціальні обмеження що передбачені антикорупційним законодавством, 

які охороняється нормами адміністративного права. 

Інші адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією 

вчиняються у формі пасивної бездіяльності – наприклад, коли особа, 

уповноважена на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, для того щоб не допустити порушення норм права 

повинна вчинити позитивні дії, але вона з певних причин цього не робить, 

чим порушує обмеження і заборони в сфері запобігання і протидії корупції. 

Характерним прикладом такої бездіяльності є передбачене у статті 172–7 

КУпАП – неповідомлення особою у встановлених законом випадках та 

порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів. Необхідними 

умовами бездіяльності є обов’язковість і можливість особи діяти в 

конкретній обстановці. 
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Характеристика факультативних ознак об’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, на відміну 

від основних, враховуються при кваліфікації лише у випадках, коли про 

них прямо зазначено, а їх відсутність не завжди виключає наявність складу 

проступку. 

Наприклад, спосіб вчинення правопорушення являє собою форму 

прояву антисуспільної дії чи бездіяльності. Кожне з правопорушень 

вчиняється тим чи іншим способом. Наприклад, об’єктивна сторона 

незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень полягає в розголошенні або 

використанні в інший спосіб у своїх інтересах службової інформації. В 

даному випадку така інформація може розголошуватись будь-яким 

способом: усно, письмово, у засобах масової інформації тощо [60]. 

Шкідливі наслідки в правопорушеннях з формальним складом хоча і 

можуть наставати, але лежать поза межами їх юридичного складу і на 

кваліфікацію проступку майже не впливають. 

Так, шкідливі наслідки і причинний зв’язок обов’язкові лише в 

матеріальних складах. Для більшості адміністративних проступків, 

передбачених КУпАП, ці ознаки не є характерними. Тобто більшість 

складів є формальними, в яких проступком визнається саме вчинення 

протиправних дій. Більшість же адміністративних правопорушень 

характеризується недодержанням різноманітних правил, коли в 

протиправному діянні присутній склад правопорушення незалежно від 

настання шкідливих наслідків. Це так звані формальні склади 

правопорушень. 

Варто зазначити про те, що замах і готування до правопорушень 

пов’язаних з корупцією не може застосовуватись, оскільки сама суть 

змісту правопорушень даного виду є такою, що унеможливлює 

застосування цих понять.  
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Аналізуючи такий елемент складу адміністративного 

правопорушення як суб’єкт варто зазначити наступне. Адміністративне 

законодавство не дає узагальненого визначення суб’єкта 

адміністративного правопорушення і такого терміну не вживає.  

За критерієм ознак, якими наділений суб’єкт правопорушення, його 

можна розділити на дві групи: загальні та спеціальні суб’єкти. 

Загальними визнаються такі, які повинна мати будь-яка особа, що 

піддається адміністративному стягненню. У першу чергу до них належать 

вік і осудність. Керуючись статтею 12 КУпАП адміністративній 

відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння 

правопорушення 16–річного віку, виходячи з положень статті 20 наявність 

обов’язкової ознаки суб’єкта – його осудності. І хоча в КУпАП не 

розкривається поняття осудності, його можна розглянути виходячи з 

визначення неосудності, а саме стану, в якому особа не могла 

усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної 

хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 

хворобливого стану. 

Отже, загальним суб’єктом адміністративного правопорушення є 

фізична, осудна особа – громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства, яка досягла шістнадцятирічного віку і виконала описаний у 

законі склад адміністративного проступку. 

В свою чергу, спеціальними суб’єктами визнаються такі, що мають 

особливості правового становища і дозволяють диференціювати 

відповідальність різних категорій осіб, забезпечуючи тим самим 

справедливу правову оцінку скоєного діяння конкретною особою. Вони 

містяться в особливій частині КУпАП і впливають на кваліфікацію 

правопорушення. 

В своїй роботі М.І. Мельник зазначає, що суб’єкта корупції визначає 

його особливий правовий статус, який надає йому (а разом із цим 
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виключає для інших) можливість зловжити владою або службовим 

становищем [131, с.147]. Така позиція автора, безумовно була правильною 

на момент свого написання, коли діяв Закон України «Про боротьбу з 

корупцією», який на момент прийняття дійсно визначав тільки дві 

категорії суб’єктів:  

– державні службовці;  

– народні депутати України, народні депутати Автономної 

Республіки Крим, депутати та голови місцевих Рад народних депутатів 

[102]. 

Варто підкреслити той факт, що з того часу законодавцем було 

розроблено не один нормативно-правовий акт в сфері боротьби з 

корупцією, якими, зокрема, вдосконалювалось нормативно-правове 

регулювання кола суб’єктів, на яких може поширюватись дія 

антикорупційного законодавства.  

З огляду на чинну редакцію Закону України «Про запобігання 

корупції» суб’єкти, на яких поширюється дія закону, розподіляються на 

три групи: 

– особи, уповноважені на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування 

– особи, які для цілей закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування; 

–  особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також інші особи, які не є службовими особами та перебувають з 

підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах. 
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Законодавцем до першої групи віднесено осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування які обіймають 

найвищі та найвідповідальніші посади у функціонуванні державного 

механізму,а саме: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-

міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 

центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, 

Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, 

Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань, крім 

військовослужбовців строкової військової служби; 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, 

дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, 

секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради 

юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих 

функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, 

особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 
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е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової 

політики та державної політики у сфері державної митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим [102]. 

Другу групу суб’єктів на яких поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції» відносять осіб, які для цілей Закону 

прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування законодавцем розділено на дві підгрупи. До 

першої входять посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

були зазначені у пункті 1 частини першої статті 3, а до другої підгрупи – 

особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого 

самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 

оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, 

члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 

функцій, інші особи визначені законом) [102]. 

З такого формулювання можна зробити висновок, що вчинення дій 

особами, які надають певні публічні послуги і не є державними 

службовцями чи посадовими особами місцевого самоврядування, також в 

окремих випадках можуть визнаватись суб’єктами адміністративних 

правопорушень пов’язаних з корупцією. 

На нашу думку, варто звернути увагу на відсутність законодавчого 

визначення поняття «публічні послуги», однак Міністерство юстиції 

України надало роз’яснення даного терміну. При наданні визначення 

відправною точкою визначено те, що публічні послуги надаються 
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органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, які перебувають у їх 

управлінні. Залежно від суб’єкта, що їх надає, послуги поділяють на 

державні та муніципальні. Державні надаються органами виконавчої влади 

та державними підприємствами, установами, організаціями, а також 

органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих 

державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету. В свою 

чергу, муніципальні послуги надаються тими самими суб’єктами, але за 

рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, важливою складовою 

публічних послуг, як державних, так і муніципальних є адміністративні 

послуги – результат здійснення владних повноважень уповноваженим 

суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення 

умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і 

законних інтересів за їх заявою, наприклад видача дозволів (ліцензій), 

сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо [132].
 
 

Говорячи про другу підгрупу, підкреслимо, що зазначені особи 

здійснюють свою професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг або як самозайняті особи, або як наймані працівники, а також 

виконують дані функції як виключно на підставі спеціального закону.  

Останню групу суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції» відносять осіб, які постійно або тимчасово 

обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені 

на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є 

службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, 

організаціями в трудових відносинах. 

Особливістю глави 13-А КУпАП «Адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією» є те, що кожна стаття цього розділу у відповідній 
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примітці закріплює перелік осіб, які визнаються суб’єктом конкретного 

правопорушення. Оскільки суб’єктом правопорушення пов’язаного з 

корупцією може бути особа, уповноважена на виконання функцій держави 

чи місцевого самоврядування, то звісно така особа досягла 

шістнадцятирічного віку, є осудною та здійснила описаний у законі склад 

адміністративного правопорушення. 

Відсилочний характер конструкції при визначенні суб’єкта 

правопорушення використано законодавцем з метою встановлення чіткого 

переліку осіб, до яких може бути застосовано відповідальність за 

порушення спеціальних обмежень в сфері запобігання корупції. Примітки 

статей зазначеної глави відсилають до Закону України «Про запобігання 

корупції» і визначають коло суб’єктів на яких поширюється дія окремої 

норми. 

Крім того, варто зазначити що за критерієм протиправної поведінки 

в минулому суб’єктів правопорушень, пов’язаних з корупцією також 

можна поділити на: 

– осіб, які раніше не притягались до адміністративної 

відповідальності або не притягались до відповідальності більш ніж 

впродовж одного року;  

– осіб, яких протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за подібне порушення. 

Останнім елементом складу адміністративного правопорушення є 

суб’єктивна сторона, під якою необхідно розуміти психічну діяльність 

особи, пов’язану з її ставленням до вчинюваного антигромадського та 

суспільно шкідливого діяння. Тобто, суб’єктивна сторона – це внутрішній 

бік проступку, комплекс психічних процесів, які відбуваються в свідомості 

суб’єкта, що характеризують його волю, викривають думки, наміри. 

При глибокому розгляді дії кожної осудної особи знаходяться під 

контролем її свідомості і волі, а отже осудна особа спочатку аналізує 
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життєву ситуацію, моделює варіант свого вчинку, оцінює можливі 

наслідки і у тому випадку, коли наслідки відповідають потребам, особа 

вчиняє схвалені свідомістю дії. Після таких дій і настання наслідків особа 

аналізує реальні наслідки що виникли, та надає аналіз здійснюваним діям в 

конкретній ситуації. На нашу думку, психічне ставлення особи до 

вчиненого діяння, зокрема й до протиправного, – обов’язковий компонент 

свідомої життєдіяльності.  

Варто погодитись, що зазначена конструкція є абстрактною та 

ідеальною за своєю логічною структурою, але вона дозволяє досить чітко 

виокремити в правопорушенні, як у вчинку людини, психічний зміст 

здійснюваних дій. Саме психічне ставлення до конкретних дій здатне 

пояснити суть цих дій та певною мірою розкрити механізм 

правопорушення і ступінь його суспільної небезпеки.  

На нашу думку, з’ясування психічного ставлення особи до вчиненого 

правопорушення є важливим елементом у правовій оцінці та притягненні 

до відповідальності. Психічна діяльність людини – єдиний і в той же час 

різноманітний за змістом процес, що містить емоції, мотиви, свідомість, 

волю.  

Основною і обов’язковою ознакою, яка характеризує суб’єктивну 

сторону складу адміністративного корупційного правопорушення, є вина, 

саме вона складає ядро суб’єктивної сторони, а її встановлення  є одним з 

найважливіших завдань. Зі змісту ст. 9 КУпАП випливає, що відсутність у 

діянні особи вини свідчить про відсутність в ньому суб’єктивної сторони, 

і, відповідно, складу адміністративного правопорушення в цілому [60]. 

Наприклад, В.К. Колпаков під виною розуміє негативне психічне 

ставлення правопорушника до інтересів суспільства і конкретних громадян 

[126, с.264]. 
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Вина, як основна ознака і обов’язкова ознака суб’єктивної сторони, 

виражається у психічному ставленні особи до вчиненого проступку і його 

наслідків та проявляється у двох формах умислу та необережності. 

Умисел – це необхідне для притягнення до адміністративної 

відповідальності відношення пізнавальної спроможності й волі суб’єкта до 

діяння, яке ним здійснюється. Згідно статті 10 КУпАП, адміністративне 

правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, 

передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала 

настання цих наслідків [60]. 

Поняття необережної форми вини розкривається в статті 11 КУпАП і 

являє собою вчинення правопорушення якщо особа передбачала 

можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 

можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх 

передбачити [60]. 

Варто також зазначити і про факультативні ознаки суб’єктивної 

сторони, до яких належать мотив і мета вчинення правопорушення, які 

тісно пов’язані з вольовою поведінкою та допомагають розкрити 

психологічну природу вчинюваних проступків і з’ясувати чи є метою 

нажива, а мотивом протиправних дій особиста корисливість або жадоба. 

Під мотивом проступку розуміють ті внутрішні спонукання, які 

впливають на його волю, якими керується суб’єкт правопорушення при 

його вчиненні, до яких частіш за все відносять корисливість, жадобу, 

помсту, хуліганські спонукання, кар’єризм тощо. Щодо адміністративних 

правопорушень пов’язаних з корупцією, то мотивом є бажання одержати 

подарунок, що передбачено складом статті 172–5 КУпАП, або така мета як 

одержання додаткового доходу від зайняття іншою оплачуваною 

діяльністю, що передбачено статтею 172–4 КУпАП. 
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В свою чергу, мету вчинення правопорушення слід розглядати як 

певний результат на який був налаштований і до якого прагнув 

правопорушник. Саме мета відображає ту уявну модель майбутнього, в 

якій суб’єкт адміністративного правопорушення хотів би досягти певного 

результату, якщо б діяв певним чином. Наприклад, керуючись такою 

метою як небажання з тих чи інших причин розкривати інформацію про 

розміщення грошових коштів особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування, така особа може вчинити 

передбачене частиною другою статті 172–6 КУпАП правопорушення – 

неповідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку–

нерезидента [60]. 

Виходячи із цього, М.І. Мельник під корисливим мотивом 

корупційного правопорушення пропонує розуміти прагнення службової 

особи задовольнити свою, своїх рідних, близьких чи інших осіб 

індивідуальну потребу за допомогою протиправного (з використанням 

наданої їй влади чи свого службового становища) одержання майна, інших 

матеріальних благ, послуг або переваг, заволодіння чужим майном або 

його використання [131, с.96]. 

Спірним з цієї точки зору видається наявність такого корисливого 

мотиву у правопорушенні передбаченому частиною першою статті 172–6 

КУпАП – несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави. [60] З одного боку, це просто несумлінне 

виконання обов’язків з приводу подання відомостей щодо фінансового 

контролю. Однак з іншого боку подання таких декларацій особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, є одним з механізмів запобігання та протидії корупції, а 

це означає що порушення зазначеної норми з досить високою вірогідністю 

може мати на меті приховування інформації про фінансовий стан, а отже 

мати корисливий мотив. 
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Слід також зазначити, що однією із специфічних обставин, які 

підштовхують суб’єкта до вчинення правопорушення пов’язаного з 

корупцією, крім корисливого мотиву – прагнення одержати яке-небудь 

матеріальне благо чи заволодіти майном, слід розглядати ще й намагання 

позбутися яких-небудь матеріальних витрат, зберегти наявне майно тощо. 

Проаналізувавши склад адміністративного правопорушення, варто 

зазначити, що за певними класифікаційними критеріями склади також 

поділяються на види. В науці адміністративного права наявні такі 

класифікації:  

– за ступенем суспільної небезпеки виділяють склади основні і 

кваліфіковані. 

– за характером шкоди їх поділяють на матеріальні і формальні. 

– за суб’єктом проступку – особисті і службові (посадові). 

– за структурою складу – однозначні та альтернативні. 

– за особливостями конструкції – описові і бланкетні. 

При встановленні характеристики складів адміністративних 

порушень встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції  

за наведеними вище класифікаціями, нами встановлено наступне: 

1. Розглядаючи основні і кваліфікаційні склади адміністративних 

порушень встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції  

та встановлюючи за них санкцію, законодавець враховує, що ступінь 

суспільної небезпеки однотипних проступків може бути різний. З огляду 

на це, у цілому ряді випадків конструює кілька складів адміністративних 

проступків стосовно одного типу діянь. Такі склади відрізняються 

ступенем громадської небезпеки. На більш високий ступінь небезпеки 

вказують додаткові ознаки, які прийнято називати кваліфікуючими. 

Таким чином, ознаки можуть бути основними, тобто такими, що 

мають місце в кожному випадку вчинення проступку, і кваліфікуючими, 

тобто такими, що доповнюють основні. 
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Основні ознаки утворюють так званий основний склад. За 

необхідності законодавець доповнює склад кваліфікуючими ознаками. За 

їх наявності діяння повинно бути кваліфіковане за статтею, що передбачає 

більш суворе покарання. Склади з такими ознаками називають 

кваліфікованими. 

Ватро зазначити, що усі без виключення склади адміністративних 

правопорушень пов’язаних з корупцією містять таку кваліфікуючу ознаку 

як повторність – вчинення протягом року правопорушення за такі ж дії, за 

що особу було піддано адміністративному стягненню, також учинення 

діяння посадовою особою, оскільки суб’єктом корупційного 

правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування. 

2. Аналіз адміністративних порушень встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції за матеріальними і формальними 

складами дає наступні результати. 

До матеріальних належать склади, у яких:  

а) міститься така ознака, як настання шкідливих матеріальних 

наслідків антигромадського діяння; 

б) описується дія, що обов’язково спричиняє шкідливі наслідки, хоча 

останні законом і не названі. 

В свою чергу формальними є склади, в яких немає ознаки  реального 

настання шкідливих матеріальних наслідків.  

На нашу думку, склади усіх адміністративних порушень 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції  містять 

формальний склад. Такий висновок можна зробити з огляду на те, що 

фактично жодне з протиправних діянь не завдає наслідків у вигляді 

матеріальних збитків, які можна виразити в грошовому еквіваленті. Однак, 

варто зазначити, що такі правопорушення як незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових 
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повноважень, передбачене статтею 172–8 КУпАП, може мати певні ознаки 

матеріального складу [60]. 

Отже, фактично, вчинення адміністративного порушень встановлених 

заборон та обмежень в сфері запобігання корупції з формальним складом 

може і не спричинити настання майнового збитку. В таких випадках 

наявність збитку не є конструктивною ознакою складу, але враховується 

при визначенні розміру стягнення. Наприклад, санкція статті 172-4 КУпАП 

– порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття 

іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 

діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі 

спорту) або підприємницькою діяльністю тягне за собою накладення 

штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької 

діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом [60]. 

Зазначимо, що на відміну від адміністративних правопорушень, в 

кримінальному праві в ці поняття вкладається інший зміст. Під 

матеріальними складами злочинів розуміється те, що в момент закінчення 

злочину пов’язується з настанням суспільно небезпечних наслідків, а під 

формальними – те, що настання суспільно небезпечних наслідків не є 

ознакою, тобто для визнання злочину з таким складом достатньо 

встановити, що заборонене законом діяння вчинене. 

3. Розглядаючи склади адміністративних правопорушень за 

суб’єктним критерієм виокремлюють особисті і службові (посадові). 

Для посадового проступку характерно, що протиправне діяння 

повинно бути скоєне через дію по службі. Посадові особи, зазначено в 

статті 14 КУпАП, підлягають адміністративній відповідальності за 

адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених 

правил, забезпечення виконання яких входить до їхніх службових 

обов’язків. 
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Варто зазначити, що суб’єктом в усіх без виключення складах 

адміністративних порушень встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції є особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, а для окремих статей також і особи, які для 

виконання цілей Закону України «Про запобігання корупції» 

прирівнюються до таких осіб [102]. 

4. Розглядаючи поділ на однозначні й альтернативні склади, слід 

зазначити, що це має практичне значення при використанні. Основною 

відмінністю є те, що в однозначних складах чітко вказується окрема ознака 

правопорушення. Частина складів адміністративних правопорушень 

пов’язаних з корупцією є однозначними, такими як стаття 172-5 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, 

або зазначене у частині першій статті 172-6 несвоєчасне подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування [60]. 

Говорячи про альтернативні склади, мається на увазі те, що вони 

називають кілька варіантів ознак правопорушення, передбачаючи множину 

варіантів дій, вчинення яких визнається проступком. Важливо те, що в 

таких нормах правопорушенням вважається як вчинення однієї з описаних 

дій, так і всіх разом. Прикладом є частина друга статті 172-6 КУпАП, яка 

встановлює відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані [60]. Таке 

формулювання чітко вказує на те, що окремим порушенням визнається 

ненадання інформації про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента, а також самостійним проступком буде ненадання інформації 

про суттєві зміни у майновому стані. В той самий час, ці два альтернативні 

склади можуть разом складати одне об’єднане порушення норм 

адміністративного права. 
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Отже, в наведеному прикладі ми також зустрічаємося з 

альтернативою предметів правопорушення, оскільки в першому випадку 

йдеться про правовідносини особи з банківською установою, а в іншому 

випадку предметом є зміна обсягу матеріального стану та наявних 

особистих грошових коштів суб’єкта. 

Найчастіше ця конструкція складу правопорушення в описі ознак 

обумовлена прагненням законодавця уникнути загальних формулювань, 

розкрити зміст ознаки, конкретизувати її, а в окремих випадках 

конструювання альтернативних складів також з прагненням заощадити 

нормативний матеріал і замість кількох статей створити єдину, з більш 

широкоохоплюючим спектром регулювання. 

5. Останнім видом класифікації є поділ на описові та бланкетні. 

Описові склади цілком розкривають зміст і суть діяння, що визнається 

адміністративним правопорушенням. Для досліджуваної групи складів 

адміністративних правопорушень прикладом є положення частини першої 

статті 172–8 – незаконне розголошення або використання в інший спосіб 

особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових повноважень [60]. 

В свою чергу, бланкетні склади вказують на те, що ознаки проступку 

містяться окремо в нормативно-правових актах і правилах. Прикладом 

бланкетного складу адміністративного правопорушення пов’язаного з 

корупцією є передбачена частиною першою статті 172–7 неповідомлення 

особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї 

реального конфлікту інтересів або порушення встановлених законом 

обмежень щодо одержання подарунків, яке передбачено частиною першою 

статті 172–5 [60]. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що в основу класифікації складів 

адміністративних порушень встановлених заборон та обмежень в сфері 



104 

 

запобігання корупції, можуть бути покладені й інші критерії, наприклад за 

ознакою наявності мотиву поведінки – на корисливі і некорисливі тощо. 
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2.2. Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення пов’язані з встановленими антикорупційними 

заборонами та обмеженнями 

 

Вчинення суб’єктом протиправного діяння, яке адміністративним 

законодавством визначено правопорушенням є підставою для порушення 

справи.  

Розглядаючи таку юридичну конструкцію як «провадження у 

справах про адміністративні правопорушення», варто зазначити, що діюче 

законодавство не містить такого терміну, проте дане поняття знайшло своє 

визначення у науці адміністративного права.  

На думку А.С. Васильєва та М.П. Орзіха, провадження у справах про 

адміністративні правопорушення має регулюватись як особливий вид 

юрисдикційної діяльності, що вирізняється набором специфічних, лише 

йому властивих ознак (особливістю матеріально-правових норм і 

матеріально-правових відносин, реалізація яких опосередковується цим 

провадженням; специфікою процесуальних норм і процесуальних 

відносин, які становлять його зміст; характером індивідуально-конкретних 

справ, які розглядаються, та юридичними наслідками їх вирішення)       

[134, с.8]. При цьому, під адміністративно-юрисдикційною діяльністю 

прийнято розуміти правила та порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності, що являє собою порядок провадження у справах про 

адміністративні правопорушення [130, с.148]. 

У своїй праці Л.Р. Біла-Тіунова та С.В. Ківалов розглядають 

провадження у справах про адміністративні правопорушення як один із 

специфічних видів адміністративно-юрисдикційних проваджень, який 

включається до адміністративно-юрисдикційного процесу [134, с.52]. 

В свою чергу, адміністративно-юрисдикційний процес визначають як 

врегульовану адміністративно-процесуальними нормами правозастосовну 
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та правоохоронну діяльність органів державного управління, а в 

передбачених законом випадках – інших органів та їх посадових осіб і 

представників громадських організацій щодо застосування 

адміністративно-правових санкцій при вирішенні індивідуально-

конкретних справ, які виникають із правовідносин, не пов’язаних з 

управлінським (службовим) підпорядкуванням [135, с.22]. 

Актуальною є позиція Р.М. Тучака, що провадження у справах про 

корупційні правопорушення визначають як регламентовану 

адміністративно-процесуальними нормами діяльність державних органів, 

що спрямована на розгляд справ про ці адміністративні правопорушення та 

застосування в необхідних випадках адміністративних стягнень            

[129, с.148].  

Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

врегульовано нормами адміністративного права, основна частина яких 

міститься у КУпАП, а саме, даному питанню присвячено розділ IV 

«Провадження в справах про адміністративні правопорушення», а також 

розділ V «Виконання постанов про накладення адміністративних 

стягнень». Тобто, КУпАП врегульовує загальну процедуру притягнення до 

відповідальності, однак статтею 246 КУпАП передбачено, що порядок 

притягнення особи до адміністративної відповідальності регулюється й 

іншими нормативно-правовими актами. [60] Отже, у подальшому механізм 

провадження у справах про адміністративні правопорушення пов’язані з 

корупцією нами буде розглядатись крізь призму антикорупційного 

законодавства, зазначаючи про особливості та характерні риси, які в свою 

чергу визначені у Законі України «Про запобігання корупції». 

Під стадією адміністративно-деліктного провадження 

Кузьменко О. В. та Гуржій Т. О. розуміють його порівняно самостійну 

частину, яка (поряд із загальними завданнями провадження) має властиві 

тільки їй завдання й особливості. Увесь процес складається з кількох фаз 
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розвитку, що змінюють одна одну, тобто стадій. Під стадією 

адміністративно-деліктного провадження розуміють його порівняно 

самостійну частину, яка (поряд із загальними завданнями провадження) 

має властиві тільки їй завдання й особливості. Стадії відрізняються одна 

від одної особами, що беруть участь у провадженні, характером 

проваджуваних дій та їх юридичною роллю [136, с.253]. 

З огляду на те, які завдання ставляться законом перед провадженням 

у справах про адміністративні правопорушення, а саме – своєчасне, 

всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, 

вирішення її у точній відповідності до закону, забезпечення виконання 

винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють 

вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання 

правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, 

зміцнення законності [60], то на нашу думку логічним є висновок про те, 

що справи про адміністративні правопорушення за обсягом питань, які 

вирішуються, кількістю суб’єктів, що беруть у них участь, є одним із 

найбільш складних проваджень в адміністративному праві.  

У літературі з адміністративного права провадження у справах про 

адміністративні правопорушення класифікуються за різними критеріями. З 

метою виявлення особливостей проваджень по справах про окремі види 

правопорушень, корисною є класифікація проваджень залежно від обсягу 

та складності процесуальної діяльності [137, с.93]. 

На нашу думку, встановивши критерієм класифікації складність 

адміністративних процедур та їх обсяг можна виділити три групи 

проваджень: 

– звичайне провадження, яке здійснюється щодо більшості 

адміністративних проступків, відповідальність за які передбачено КУпАП. 

Звичайне провадження характеризується дотриманням таких загальних 

положень як проходження усіх обов’язкових стадій провадження, 15-
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денний строк розгляду справ; необов’язковість присутності 

правопорушника при розгляді справи тощо; 

– спрощене провадження, передбачене статтею 258 КУпАП і 

характеризується тим, що в такому виді провадження протокол про 

адміністративне правопорушення не складається, а посадова особа, яка 

виявила правопорушення, сама приймає рішення про накладення на 

винного попередження або штрафу та виконує своє рішення; 

– особливе провадження, яке можна охарактеризувати наявністю 

специфічних ознак, зокрема, меншого ніж встановлений загальний 15-

денний строк розгляду справи та обов’язковий присутність 

правопорушника при розгляді справ, що прямо передбачено статтями 277 

та 268 КУпАП [138, с.132-133]. 

З огляду на групу статей, якими передбачена адміністративна 

відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією, можемо 

зробити висновок, що вони належать до групи особливих проваджень. 

Хоча для неї встановлено загальний строк розгляду справи, це 

провадження характеризується наявністю специфічних ознак, які є 

дотичними до корупції, а також ускладненою процедурою та додатковими 

вимогами щодо здійснення провадження. 

Абстрагуючись, можна сказати, що адміністративне провадження 

формується з діяльності учасників, яка розвивається у часі як послідовний 

ряд пов’язаних між собою процесуальних дій щодо реалізації прав та 

взаємних обов’язків. Такі дії об’єднуються в окремі пов’язані між собою 

групи, які прийнято називати стадіями.  

Під стадіями адміністративного провадження розуміють сукупність 

логічних і послідовних етапів вчинення дій суб’єктів, що спрямовані на 

юридичне завершення певного проміжного завдання. Провадження в 

адміністративному процесі здійснюється на основі великого масиву 

процесуальних норм, а стадія урегульовується порівняно меншим обсягом. 
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Отже, провадження в адміністративно-юрисдикційному процесі є більш 

широким поняттям, ніж його стадія [135, с.17]. 

Хоча в КУпАП чітко не регламентовані конкретно не визначає стадії 

провадження у справі про адміністративне правопорушення, проте 

більшість вчених-адміністративістів виокремлює чотири стадії:  

– адміністративне розслідування;  

– розгляд справи та прийняття постанови (рішення) у справі;  

– перегляд постанови у справі;  

– виконання постанови [139, с.202; 140, с.135; 141, с.229; 134, с.55;  

135, с.17]. 

Зазначимо, що кожна стадія також складається з окремих етапів, які 

становлять групи взаємопов’язаних дій. Розглядаючи систему стадій,  на 

нашу думку, варто погодитись з точкою зору, яка домінує в науці 

адміністративного права, за якою система стадій і етапів провадження 

може бути представлена наступним чином: 

– Порушення справи:  

а) встановлення ознак правопорушення; 

б) доставлення правопорушника;  

в) встановлення особи правопорушника;  

г) прийняття рішення про порушення справи;  

ґ) оформлення рішення про порушення справи. 

– Адміністративне розслідування:  

а) зібрання доказів (пояснення осіб, що мають причетність до вчинку 

і свідків, висновки спеціалістів, показання технічних приладів тощо);  

б) встановлення даних, що характеризують особу правопорушника 

(попередні протиправні вчинки та їхні наслідки, місце роботи, сімейний 

стан і стан здоров’я, джерела існування тощо);  

в) процесуальне оформлення результатів розслідування;  

г) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю. 
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– Розгляд справи, винесення постанови:  

а) підготовка справи до розгляду і заслуховування;  

б) заслуховування справи;  

в) прийняття постанови;  

г) доведення постанови до відома. 

– Перегляд постанови:  

а) оскарження, опротестування постанови;  

б) перевірка законності постанови;  

в) винесення рішення;  

г) реалізація рішення. 

– Виконання постанови:  

а) звернення постанови до виконання;  

б) безпосереднє виконання [136, с.254]. 

Враховуючи таку класифікацію, погоджуємось з думкою зазначених 

авторів про те, що кожний етап у свою чергу складається з ряду 

послідовно здійснюваних конкретних дій. Згідно з цим, структура 

провадження в справах про адміністративні правопорушення є 

чотирирівневою: дії – етап – стадія – провадження у цілому [136, с.256]. 

Провадження у справах про адміністративні порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції включає 

всі названі стадії, проте воно відрізняється від проваджень щодо інших 

адміністративних правопорушень формою реалізації та проходження 

адміністративно-юрисдикційної процедури. 

На нашу думку, виходячи з наявних особливостей провадження у 

справах про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією, варто 

виділити такі стадії: 

– перша стадія – адміністративне розслідування;  

– друга стадія – розгляд справи та прийняття постанови (рішення) у 

справі;  
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– третя стадія – перегляд постанови у справі;  

– четверта стадія – виконання постанови; 

– п’ята стадія – службове розслідування. 

При характеристиці адміністративного розслідування окремі 

науковці, такі як В.К. Колпаков і О.В. Кузьменко вживають термін 

«порушення справи» на заміну «адміністративне розслідування» і у 

продовженні такої думки виділяють дві окремі стадії: порушення справи та 

адміністративне розслідування [142, с.301]. 

На нашу думку, цей підхід є не зовсім точним. Погоджуючись з 

точкою зору, яку висловив  Д.М. Бахрах, на цій першій стадії провадження 

відбувається не лише порушення адміністративної справи, але й 

здійснюється адміністративне розслідування, складається протокол, який 

сам по собі вже містить формулу обвинувачення, а також проводяться інші 

процесуальні дії, зокрема, адміністративне затримання, вилучення речей та 

документів [140, с.135]. 

КУпАП не містить переліку приводів та підстав для порушення 

справи про адміністративне правопорушення, проте на практиці такими 

підставами розуміють встановлені законом джерела, із яких компетентні 

суб’єкти, що мають право порушувати справу та можуть отримати 

відомості про вчинення адміністративного правопорушення шляхом: 

1) безпосереднього виявлення посадовою особою, уповноваженою 

складати протокол про адміністративне правопорушення, достатніх даних, 

які вказують на наявність адміністративного проступку; 

2) повідомлення фізичних та юридичних осіб, а також повідомлення 

в засобах масової інформації, що містять дані, які вказують на наявність 

адміністративного проступку.
 
 

Як зазначає в своєму дослідженні О.В. Терещук, для порушення 

адміністративної справи, крім приводів, необхідними є достатні підстави, 

тому керуючись змістом статей 9 та 245 КУпАП України, справу може 
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бути порушено, якщо об’єктивні дані свідчать про наявність ознак 

адміністративного правопорушення [143, с.75]. 

Натомість, адміністративне законодавство містить перелік обставин 

що виключають провадження у справі про адміністративне 

правопорушення, тобто за наявності яких провадження у справі не може 

бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, а саме: 

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;  

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку;  

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

4) вчинення дії особою у стані крайньої необхідності або необхідної 

оборони;  

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування 

адміністративного стягнення;  

6) скасування акта, який встановлює адміністративну 

відповідальність;  

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне 

правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП;  

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу 

(посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або 

нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне 

правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної 

справи;  

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження у справі 

[60]. 

Звісно, не всі ці обставини можна застосовувати при 

адміністративному провадженні у справах щодо порушень заборон і 

обмежень в сфері запобігання корупції. 
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На нашу думку, варто звернути увагу на одну дуже суттєву 

особливість – обставини, що виключають провадження у справі про 

адміністративне правопорушення у зв’язку з закінченням на момент 

розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, 

передбачених статтею 38 КУпАП. Слід підкреслити, що вказаною статтею 

встановлено спеціальні строки накладення адміністративного стягнення за 

правопорушення пов’язане з корупцією – тобто за усі правопорушення 

передбачені главою 13–А КУпАП – а саме, згідно з частиною третьою 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення 

може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не 

пізніше одного року з дня його вчинення. Натомість, за загальним 

правилом строк притягнення до адміністративної відповідальності за 

правопорушення складає два місяці з дня вчинення правопорушення, а при 

триваючому правопорушенні – не пізніше як через два місяці з дня його 

виявлення, за винятком справ, підвідомчих суду (судді), та три місяці з дня 

вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не 

пізніше як через три місяці з дня його виявлення, для справ про 

адміністративні правопорушення, які є підвідомчими суду (судді) [60]. 

Окреме застереження також міститься в частині четвертій статті 38 

КУпАП якою визначено, що у разі відмови в порушенні кримінальної 

справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях 

порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне 

стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць із дня 

прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про 

її закриття. Безперечно, це положення є спеціальною нормою, яке 

встановлює строки накладення адміністративного стягнення у випадках, 

коли постанова про відмову в порушенні кримінальної справи чи 

постанова про закриття кримінальної справи виносяться після закінчення 

граничного строку накладення адміністративного стягнення передбаченого 



114 

 

загальним правилом. Отже, у випадку відмови в порушенні кримінальної 

справи або закриття кримінальної справи у межах одного року з дня 

вчинення проступку, адміністративне провадження у справі про 

правопорушення пов’язане з корупцією не може бути закрито у зв’язку із 

закінченням строків накладення адміністративного стягнення [60]. 

Переходячи до особливостей складання протоколу, слід зазначити, 

що ця процедура є обов’язковою у разі встановлення всіх ознак складу 

корупційного правопорушення [129, с.152] і саме від точності, 

вмотивованості та правильності складення протоколу залежить доля 

подальшого розгляду справи та обґрунтованість застосування 

адміністративного стягнення. 

Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення, 

його зміст, коло осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, визначаються главою 19 КУпАП. Цією 

ж главою визначаються випадки, коли протокол про адміністративне 

правопорушення не складається. 

У своїх працях А.М. Бандурка та Н.М. Тищенко зазначають, що 

порушення справи про адміністративне правопорушення проявляється у 

складанні протоколу уповноваженою на те особою або представником 

громадськості [144, с.167].  

Керуючись законодавчо врегульованими положеннями, а саме 

частиною першою статті 256 КУПАП, протокол про адміністративне 

правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку 

вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. 

Протокол повинен містити інформацію про дату і місце його складення, 

посаду, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала протокол; відомості 

про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її 

виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; 

нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; 
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прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності; інші відомості, 

необхідні для вирішення справи, а якщо правопорушенням завдано 

матеріальну шкоду, про це також зазначається у протоколі. Крім того, в 

протоколі зазвичай зазначаються обставини, що пом’якшують та 

обтяжують відповідальність за вчинене правопорушення. Отже, при 

складенні протоколу про правопорушення пов’язане з корупцією треба 

враховувати та зазначати всі обставини справи, а особливо відомості про 

особу правопорушника [124, с.113-114]. У розумінні статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції», якою визначені суб’єкти, на яких 

поширюється дія зазначеного закону, такими відомостями повинні бути 

документи, що підтверджують правовий статус особи, яка притягується до 

відповідальності, її повноваження тощо [102]. 

Згідно встановленої КУпАП процедури, протокол підписується 

особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної 

відповідальності; за наявності свідків і потерпілих протокол може бути 

підписано також і цими особами. Адміністративним законодавством 

передбачене право особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, 

які додаються до протоколу, а також у разі відмови від його підписання 

робить у ньому відповідний запис про мотиви своєї відмови від 

підписання.  

Підтримуючи думку Д.М. Бахраха та Д.М. Овсянко адміністративне 

розслідування як стадія провадження, завершується не моментом 

складення протоколу про адміністративне правопорушення, а моментом 

направлення матеріалів справи за підвідомчістю [140, с.325; 145, с.171].  

Наступною стадією провадження у справах про адміністративні 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції є передача матеріалів адміністративної справи особою, 
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уповноваженою на складення протоколу до суду для розгляду та 

прийняття рішення у справі. Зазначеній процедурі присвячено дві глави 

КУпАП – глава 22 «Розгляд справ про адміністративне правопорушення» 

та глава 23 «Постанова по справі про адміністративне правопорушення» 

[60]. 

Слід зазначити, що така конструкція норм обумовлює поділ цієї 

стадії на розгляд справи та винесення процесуального документу. 

Натомість, наука адміністративного права вважає загальноприйнятою 

позицію, що слід вести мову про існування єдиної стадії – розгляд 

матеріалів справи та прийняття постанови (рішення) у справі. Водночас, 

зауважимо, що така конструкція нормативного акту була використана з 

метою зручності правового використання.  

Погоджуючись з висловленою Д.М. Бахрахом думкою, варто 

виділяти у даній стадії окремі етапи:  

1) підготовка справи до розгляду та слухання;  

2) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи;  

3) прийняття постанови (рішення) у справі;  

4) оголошення постанови [140, с.136].  

КУпАП не містить норм, які встановлюють загальний строк 

направлення справи на розгляд, проте, містить спеціальні положення щодо 

адміністративних справ за порушення заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції, а саме – триденний строк з моменту складення 

протоколу, протягом якого він разом з іншими матеріалами надсилається 

до місцевого загального суду за місцем вчинення правопорушення. 

Керуючись статтею 257 КУпАП, особа, яка склала протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією одночасно з 

надісланням його до суду, надсилає повідомлення прокурору, органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягується 
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до відповідальності про складення протоколу із зазначенням характеру 

вчиненого правопорушення та порушеної норми закону [60]. 

Загальний строк розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, передбачено у статті 277 КУпАП, і він становить 15 днів. 

Строк розгляду справ щодо порушення встановлених заборон та обмежень 

в сфері запобігання корупції встановлюється за загальним правилом, проте 

з урахуванням тієї особливості, що відповідно до положення частини 

третьої статті 277 КУпАП, цей строк зупиняється судом у разі, якщо особа, 

щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення 

пов’язане з корупцією, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних 

причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на 

лікуванні, у відпустці тощо) [60]. 

Орган чи посадова особа, що уповноважені розглядати справу при її 

підготовці до розгляду вирішують питання:  

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;  

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про 

адміністративне правопорушення;  

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і 

місце її розгляду;  

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;  

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягується 

до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних 

представників і адвоката [60]. 

Суттєвою обставиною є повідомлення осіб, які беруть участь у 

справі, про місце та час її розгляду. В аспекті провадження у справах про 

адміністративні правопорушення в сфері порушення заборон та обмежень 

в сфері запобігання корупції, є те, що при розгляді таких справ присутність 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є 

обов’язковою. А в разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх 
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справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 

суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано 

приводу [60]. 

Характерною рисою, яка виокремлює адміністративні справи про 

порушення заборон та обмежень в сфері запобігання корупції є також те, 

що у цій категорії справ обов’язковою є участь прокурора при розгляді 

справи судом. Така особливість обумовлена тим, що даний вид 

правопорушень загрожує порушити економічні, політичні та інших 

державні інтереси унаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних 

або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з 

державою [146], а також містить в собі деструктивні елементи які 

загрожують існуванню правових і демократичних цінностей в суспільстві. 

Зауважимо, що за загальним правилом у справах про адміністративні 

правопорушення при проведенні судових засідань не передбачено ведення 

протоколу, оскільки КУпАП містить лише статтю про протокол засідання 

колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення. 

Враховуючи таку законодавчу ситуацію, на нашу думку, варто при 

розгляді справ про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією 

ведення протоколу судового засідання є доцільним і його ведення варто 

запровадити як обов’язкову процедуру, зокрема з метою чіткої фіксації та 

відображення усього ходу процесу на якому присутні правопорушник, 

прокурор, а також заслуховуються показання свідків. 

При розгляді справи про адміністративне правопорушення статтею 

280 КУпАП визначається також перелік обставин, що підлягають 

з’ясуванню, а саме: 

– чи було вчинено адміністративне правопорушення; 

– чи винна дана особа в його вчиненні; 

– чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 
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– чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують 

відповідальність; 

– чи завдано майнової шкоди; 

– чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу; 

– інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи [60]. 

Розглядаючи цей етап, на нашу думку, варто зазначити особливості 

складів адміністративних порушень встановлених заборон та обмежень в 

сфері запобігання корупції. Дана група правопорушень характеризуються 

наявністю умисної форми вини, про що зазначалось нами раніше, а отже 

суд при розгляді справи повинен установити її наявність. Здійснивши 

аналіз масиву фактів і реальних судових справ, ми дійшли висновку про те, 

що левова частка постанов скасовується у зв’язку з недоведеністю умислу, 

а судові провадження у справі закриваються за відсутністю в діях особи 

складу адміністративного правопорушення. Оскільки зазначені обставини 

встановлюються за допомогою відповідних доказів, тобто – будь-яких 

фактичних даних, на основі яких суддя визначає наявність чи відсутність 

вини особи та інші обставини у вчиненому діянні [60]. В свою чергу, як 

засоби доказування у справах про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією може бути віднесено пояснення особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності, свідків, висновок 

експерта, речові докази, матеріали фото- і кінозйомки, письмові докази, 

зокрема протокол про адміністративне правопорушення та протокол 

вилучення речей і документів тощо. 

Оцінка доказів суддею відбувається спираючись на внутрішнє 

переконання, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному 

дослідженні всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись при цьому 

законом та власною правосвідомістю. Результатом розгляду справи про 
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адміністративне порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції є винесення судом однієї з таких постанов:  

1) про накладення адміністративного стягнення 

2) про закриття справи. 

КУпАП передбачені обов’язкові реквізити та складові елементи 

постанови суду. Постанова має містити:  

– найменування органу (посадової особи), який виніс постанову,  

– дату розгляду справи;  

– відомості про особу, щодо якої розглядається справа;  

– опис обставин, установлених при розгляді справи;  

– зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність 

за дане адміністративне правопорушення;  

– прийняте по справі рішення [60]. 

На нашу думку, варто звернути увагу на те, що нормативно-

правовими актами встановлені вимоги щодо змісту та наповнення 

протоколу, проте відсутніми є норми про недотримання цих встановлених 

вимог.  

Крім того, базовим антикорупційним нормативно-правовим актом 

визначено правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції, зміст та прядок застосування превентивних 

антикорупційних механізмів та правила щодо усунення наслідків 

корупційних правопорушень, зокрема, відшкодування збитків та шкоди 

завданої державі внаслідок вчинення правопорушення пов’язаного з 

корупцією, а також положення щодо відновлення прав, законних інтересів 

та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним 

особам внаслідок вчинення правопорушення пов’язаного з корупцією.  

Сам базовий закон не містить формулювання конкретних складів 

правопорушень, а лише визначає коло суспільних відносин та правил 
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поведінки, щодо яких встановлено спеціальні обмеження в сфері 

запобігання корупції. 

Одночасно із винесенням постанови у справі районним, районним у 

місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) вирішується питання про 

відшкодування винним майнової шкоди, із зазначенням розміру шкоди, що 

підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.  

Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і 

яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на 

відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом 

порядку. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок 

незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи 

щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного 

бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна 

Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували 

збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю 

суб’єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, 

мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитки 

(шкоду) у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування 

виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної 

шкоди) [102]. 

Крім того, статтею 69 Закону України «Про засади запобігання 

корупції» встановлює що кошти та інше майно, одержане внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення, підлягає конфіскації або 

спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом 

порядку, тобто в самій постанові по справі має міститись вирішення 

питання про вилучені речі і документи. 
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Відповідно до ст. 124 Конституції України, постанова судді у справі 

про адміністративне правопорушення є судовим рішенням по справі, а 

отже таке рішення ухвалюється іменем України [47]. 

Постанова має бути оголошеною негайно після закінчення розгляду 

справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається 

особі, щодо якої її винесено. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією у триденний строк 

з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, 

власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, 

усунення її згідно з законодавством від виконання функцій держави, якщо 

інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що 

сприяли вчиненню цього правопорушення [60]. 

Крім того, відповідно до статті 59 Закону України «Про запобігання 

корупції» відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності, зокрема 

адміністративної за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень 

вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться 

Національним агентством з питань запобігання корупції [102]. 

Зазначимо, що до прийняття 14 жовтня 2014 року пакету 

антикорупційних законів, такий перелік формувався та вівся 

Міністерством юстиції України відповідно до Положення про Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 р. 

№ 39/5 [147]. 
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Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з 

Державної судової адміністрації України до Національного агентства з 

питань запобігання корупції електронної копії рішення суду, яке набрало 

законної сили [102]. 

Також протягом трьох робочих днів з дня надходження до 

Національного агентства з питань запобігання корупції завіреної в 

установленому порядку паперової копії наказу про накладення 

дисциплінарного стягнення на особу за вчинення пов’язаного з корупцією 

правопорушення, яке надійшло від кадрової служби державного органу, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування, а також підприємства, установи та організації, відомості 

про накладення такого дисциплінарного стягнення вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

Постанова судді у справах про корупційне адміністративне 

правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання 

апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. 

Наступна стадія провадження у справах про адміністративні 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції полягає у реалізації конституційного права на оскарження 

судового рішення особою, що є гарантією законності при вирішенні справ 

про адміністративні правопорушення та забезпечення прав особи, 

притягнутої до адміністративної відповідальності. Безумовним підґрунтям 

існування цієї стадії, є зазначення у частині другій статті 55 Конституції 

України права  на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
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державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб [47]. 

Слід зазначити, що перегляд постанов у справах про адміністративні 

правопорушення є факультативною стадією провадження, а сама її 

наявність залежить від обґрунтованості та законності прийнятого рішення 

у справі та зацікавленості та ініціативи учасників процесу. 

Перегляд постанови (рішення) у справі про адміністративне 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції полягає у повторному розгляді справи органом чи посадовою 

особою, наділеною правом змінювати чи скасовувати прийняту постанову 

(рішення) [60]. 

Варто зауважити, що процедура апеляційного оскарження у справах 

про адміністративні порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції здійснюється за процедурою, яка передбачена для 

усіх категорій справ. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути 

оскаржена особою, яку притягнуто до відповідальності, її законним 

представником, захисником, потерпілим, його представником, а також 

може бути оскаржена прокурором. 

Скарга подається впродовж десяти днів з дня винесення постанови у 

справі. Подання апеляційної скарги протягом встановленого терміну 

зупиняє виконання постанови (рішення) у справі. 

Апеляційна скарга подається до місцевого суду, який протягом трьох 

днів надсилає апеляційну скаргу разом з матеріалами справи до 

відповідного апеляційного суду [60]. 

Апеляційний розгляд здійснюється протягом двадцяти днів з 

надходження відповідних матеріалів справи з повідомленням учасників 

справи про дату, час і місце проведення засідання не пізніш ніж за три дні.  
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Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. 

Однак, суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної 

скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне 

застосування норм матеріального права або порушення норм 

процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не 

досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до 

місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом. 

При розгляді апеляційної скарги відповідний орган здійснює 

перегляд справи на предмет дотримання законності та обґрунтованості 

винесеної постанови та має право прийняти одне з таких рішень:  

– залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без 

змін;  

– скасувати постанову і закрити провадження у справі;  

– скасувати постанову і прийняти нову постанову;  

– змінити постанову, однак апеляційний суд не має права посилити 

накладене раніше стягнення. 

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її 

винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає. 

Наступна стадія – виконання рішення суду по притягненню до 

відповідальності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення 

пов’язане з корупцією. 

Загальні засади виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень регламентовані Главою 25, а особливості 

провадження по виконанню постанов по окремим видам стягнень 

передбачені у розділі 5 КУпАП та Законом України «Про виконавче 

провадження» [148]. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається 

до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову. 
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Здійснивши ґрунтовний аналіз статей глави 13–А КУпАП в аспекті 

дослідження санкцій передбачених за вчинення адміністративних 

порушень встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції, 

можемо дійти висновку, що за вчинення даних правопорушень може бути 

застосовано такі види адміністративних стягнень: 

– штраф, як основний вид покарання; 

– конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, а саме 

конфіскація отриманого доходу, винагороди чи подарунку (пожертви), як 

додаткове покарання; 

– позбавлення права обіймати посади та займатись певною 

діяльністю, як спеціальне додаткове покарання [60]. 

Порядок виконання постанови про накладення штрафу врегульовано 

главою 27 КУпАП. Законодавець встановив два можливих варіанти 

звернення до виконання постанови з видом покарання – накладення 

штрафу – добровільний та примусовий порядок. 

Добровільний чи законний порядок передбачає, що штраф має бути 

сплачено порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення 

йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або 

опротестування такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня 

повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення [60]. 

Примусовий порядок виконання постанови полягає в тому, що у разі 

несплати правопорушником штрафу у законні строки, постанова про 

накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу 

державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи 

або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому Законом 

України «Про виконавче провадження» [148]. 
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У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу 

за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника 

стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті 

КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу, а також витрати 

на облік зазначених правопорушень, розмір яких визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу 

проведено повністю, з відміткою про виконання повертається органові 

(посадовій особі), який виніс постанову [60]. 

Стосовно такого виду покарання як конфіскація, то зазначимо, що 

відповідно до статей 24 та 29 КУпАП конфіскованим може бути лише 

предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення. 

Керуючись статтею 41 Конституції України, конфіскація майна може 

бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та 

порядку, встановлених законом, то у разі вчинення адміністративних 

правопорушень пов’язаних з корупцією є правомірною лише конфіскація: 

– конфіскація отриманого доходу від підприємницької діяльності 

чи винагороди (172–4, 172–6 КУпАП) 

– конфіскація подарунка (172–5 КУпАП) 

У справах де внаслідок вчиненого правопорушення пов’язаного з 

корупцією судом застосовується конфіскація, виконання здійснюється 

відповідно до положень глави 29 КУпАП. Така постанова виконується 

державними виконавцями у порядку, встановленому Законом України 

«Про виконавче провадження». Її виконання здійснюється шляхом 

вилучення конфіскованих цінностей і примусового безоплатного 

повернення їх у власність держави. Постанова про конфіскацію предмета, 

грошей з відміткою про виконання повертається до суду, який виніс 

постанову [148]. 
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На нашу думку, варто звернути увагу на новелу при притягненні до 

відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення, яка 

передбачена в Законі України «Про запобігання корупції» як проведення 

службового розслідування [102]. 

З огляду на важливість питання боротьби з корупцією та орієнтацією 

світової практики на заходи із запобігання корупційним вчинкам, в 

базовому антикорупційному законі встановлено профілактично-

превентивну процедуру викорінення корупції з діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування.  

Такий додатковий механізм запобігання і протидії корупції, 

встановлено статтею 65 Закону України «Про запобігання корупції» і 

передбачає з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконанню вимог в інший спосіб. Таке виявлення відбувається у формі 

службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого 

суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Службове розслідування розпочинається і проводиться за рішенням 

керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює 

особа, яка вчинила правопорушення в порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України [149]. 

В свою чергу, варто зазначити, що КУпАП також містить подібне 

положення у статті 282, якою передбачено, що орган що розглядає справу, 

встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного 

правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган 

місцевого самоврядування, громадську організацію чи посадовій особі 

пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов з 

подальшим зворотнім повідомленням ініціатора про вжиті заходи. Звісно, 

дана норма носить загальний характер та не встановлює чіткої процедури 
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застосування жорстких заходів для унеможливлення настання фактів 

правопорушень в майбутньому [60]. 

На нашу думку, в умовах сьогодення дуже доречним та актуальним є 

запровадження обов’язковості такої стадії як проведення службового 

розслідування в органі державної влади або місцевого самоврядування за 

наслідком притягнення працівника такого органу до відповідальності за 

правопорушення пов’язане з корупцією. 
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2.3. Проблеми розвитку антикорупційного законодавства в 

Україні та засади застосування встановлених заборон та обмежень 

спрямованих на запобігання корупції 

 

Законодавство в цілому, в тому числі і антикорупційне 

законодавство, має реагувати на зміни суспільного життя, а його зміни і 

удосконалення є перманентним процесом, який охоплює широке коло 

діяльності по адаптації та внесенню доповнень у діючі нормативно-правові 

акти з метою усунення колізій та виявлених прогалин. Саме тому можна 

стверджувати, що удосконалення старого та створення нового 

законодавства складає цілісний комплекс заходів, який включає в себе 

здійснення аналізу нового законодавства, моніторингу стану його 

практичної реалізації та ефективності роботи механізму взаємодії нових 

положень з усталеною роботою інших норм права. Правильною і 

раціональною в цьому процесі є ідея дотримання принципу правової 

економії у законотворчій діяльності, що реалізується через прийняття 

меншої кількості нормативно-правових актів з подібних [150, с.33]. В 

своєму дослідженні Ю.М. Козлов надаючи визначення інкорпорації 

говорив що упорядкування нормативного матеріалу здійснюється шляхом  

його об’єднання із дотриманням певного систематизованого порядку    

[151, с.73]. 

В свою чергу, у монографії авторського колективу вчених Інституту 

держави права імені В.М. Корецького кодифікація законодавства 

розглядається як вища форма специфічної (нормотворчої) юридичної 

діяльності державного апарату [152, с.68,98], яка передбачає 

переосмислення, творчу переробку якісне поліпшення існуючого 

законодавства, створення нового, вдосконаленого, об’єднаного загальним 

предметом правового регулювання нормативно-правового акта шляхом 

заміни змісту старих нормативних актів [153, с.145]. 
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Сучасні довідники вказують на пізньолатинські корені терміну 

кодифікація (coduficatio), визначаючи його як спосіб упорядкування 

законодавства, забезпечення його системності та узгодженості форм 

систематизації законодавства, в процесі якої до проекту створюваного акту 

включаються чинні норми і нові норми, які вносять зміни в певні сфери 

регулювання суспільних відносин [154, с.139]. І як правильно виділені такі 

стадії процесу кодифікації виявлення законодавчих недоліків, усунення 

недоліків, зведення в єдине ціле [154, с.140]. На нашу думку, для 

завершення  логічного процесу законотворчої діяльності, у цю систему 

варто додати ще одну стадію - оновлення законодавства. 

Згадуючи основні цілі і завдання, які ставились при прийнятті у 2011 

році Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», варто 

зазначити, що він позиціонувався як основний законодавчий акт, що 

регулює питання запобігання і протидії корупції. Під час його розроблення 

стверджувалось, що зазначений акт є рамковим і містить лише основні 

принципи, відповідно до яких будуть ухвалені інші закони, які 

визначатимуть особливості функціонування антикорупційного механізму 

держави.  

Варто визнати той факт, що більшість принципів так і не здобули 

свого подальшого розвитку та відображення в інших нормативно-правових 

актах. Натомість, до згаданого рамкового Закону були включені норми, які 

досить детально врегульовують окремі інститути, зокрема, спеціальну 

перевірку чи декларування доходів, майна, витрат та зобов’язань 

фінансового характеру публічних службовців. Ситуація що склалась 

істотно деформувала первісну ідею рамкового закону. 

Ми приєднуємося до того, що обсяги і масштабність корупційних 

проявів все більшою мірою проникали в державно-правові механізми та 

буденне життя суспільства. Саме тому проблема боротьби з корупцією 

простимулювала законодавчу владу провести аналіз та розробити нове 
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антикорупційне законодавство, що завершилось ухваленням 14 жовтня 

2014 року нового Закону України «Про запобігання корупції», який 

визначає правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень, який покликаний забезпечити 

комплексне регулювання діяльності усієї системи запобігання корупції.  

Однак, прийняття нового базового антикорупційного закону мало 

свої переваги і недоліки.  

Вказуючи на негативну сторону, з точки зору історичного погляду на 

законодавчі підходи регулювання антикорупційного законодавства 

починаючи з часів здобуття незалежності Україною і донині, можна 

пригадати, що за всю історію незалежності Україні було прийнято чотири 

різні нормативно-правові акти, спрямовані на подолання корупції, тобто в 

середньому майже один закон на п’ять років. Така ситуація вказує на те, 

що жоден з актів не діяв протягом довгого періоду часу, щоб дати 

можливість дослідити механізм функціонування та виявити проблемні 

ділянки на шляху реалізації положень конкретного антикорупційного 

закону. 

Водночас ми зазначимо, що часта зміна базових нормативно-

правових актів та підходів до подолання корупції може бути однією з 

причин низької результативності показників щодо антикорупційних 

заходів, зокрема це підтверджується цьогорічними показниками Індексу 

сприйняття корупції такої впливової організації як 

Transparency International за результатом якої Україна посіла 142 місце зі 

175 позицій [155]. Водночас, варто враховувати те, що концептуально 

змінити положення діючих актів неможливо використовуючи спосіб 

«латання» слабких місць у законодавстві. Серйозні зміни потребують 

рішучих і радикальних кроків. 
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Проте, в умовах сьогодення можна стверджувати про правильність 

прийнятого рішення щодо радикального підходу – прийняття нового 

закону, в якому враховані помилки попередніх років, провідні світові 

стандарти, результати наукових досліджень фахівців, думка громадськості, 

а також системно визначені основні механізми запобігання корупції, у 

тому числі в частині інституційного забезпечення [156].
 
Зокрема, таке 

нововведення як визначення основними складовими превентивної 

антикорупційної системи спеціально уповноваженого органу з виявлення 

та розслідування корупційних правопорушень серед вищих посадових 

осіб, а також інших корупційних правопорушень, що становлять особливу 

суспільну небезпеку, та орган, який здійснюватиме формування політики, 

координацію та моніторинг її реалізації, а також контроль за дотриманням 

антикорупційного законодавства. Такі структурні елементи покликані 

відігравати ключову роль серед елементів антикорупційної системи та 

зможуть поєднати всі інструменти запобігання корупції. 

Тому, визначений чіткий курс державної політики в сфері 

нормативно-правового регулювання запобігання корупції в Україні є 

перспективним сигналом для подальшого подолання проявів корупції 

необхідно та створенню ситуації в країні, за якої необхідно буде лише 

коригувати окремі аспекти застосування антикорупційних заходів, які 

виникають у зв’язку з практичним застосуванням норм. 

Одним з актуальних питань, яке постає при взаємодії норм нового 

антикорупційного законодавства з діючими нормами права є проблема 

пов’язана з процесуальними особливостями провадження у справах про 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 

Складним є питання щодо кваліфікації дій особи, яка отримує 

незаконну вигоду саме за належне виконання службових повноважень. В 

цьому випадку мова не йде про порушення обмежень щодо використання 

службового становища, оскільки особа діє в межах службових 
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повноважень. У разі отримання такої незаконної винагороди за виконання 

службових повноважень дії посадової особи слід кваліфікувати за ст. 172
5
  

КУпАП як порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

дарунка [60]. 

Для з’ясування характеру обмежень та заборон щодо прийняття 

дарунків чи пожертв, необхідно звернутися до статті 23 Закону, якою 

передбачено, що особам, уповноваженим на виконання функцій держави і 

місцевого самоврядування, а також особам, які прирівнюються до них, 

забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, 

одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або 

фізичних осіб: 

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи 

[102]. 

Антикорупційним законодавством також встановлено виключення з 

такого правила - можливість приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, крім визначених випадків, 

якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну 

плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна 

вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) 

протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених 

для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки 

[102]. Проте, передбачене обмеження щодо вартості подарунків не 

поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або 

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

Подарунки, одержані зазначеними особами, як подарунки державі, 

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 
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комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно 

державною або комунальною власністю і передаються органу, 

підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

Подарунок або пожертва є предметом адміністративних корупційних 

правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 172
5
 КУпАП. 

З’ясування змісту зазначених понять є важливим з точки зору 

встановлення ознак об’єктивної сторони [60]. 

Варто зауважити, що в Законі використовується термін подарунок, 

дефініція якого розкривається у статті 1 та в подальшому 

використовується в тексті Закону. Натомість у Розділі 13 Прикінцеві 

положення, в частині внесення змін у інші нормативні правові акти, а саме 

у змінах до КУпАП. У визначенні санкції за частиною другою статті 172
5 
 

КУпАП разом з терміном дарунок використовується термін пожертва [60].  

На нашу думку, такі два поняття хоч і є різними за своїм змістом, 

проте у розумінні антикорупційного законодавства вживаються як 

синоніми. Однак, з цивільно-правової точки зору ми розкриємо їх зміст 

окремо, оскільки значення понять «подарунок» та «пожертва» детально 

врегульовано нормами Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 

718 ЦК дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні 

папери і нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє 

або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Згідно із статтею 729 

ЦК пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей 

та цінних паперів, фізичним особам, юридичним особам, державі Україна, 

територіальній громаді, для досягнення ними певної, наперед обумовленої 

мети [157]. 

На нашу думку, у співставленні підходів до визначення правового 

регулювання «дарунку» існує певна неточність. Зокрема, Законом 

встановлено обмеження на одержання дарунка (пожертви) від юридичних 
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або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, 

пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 

[102]. Водночас, згідно з ч. 2 ст. 717 ЦК договір, що встановлює обов’язок 

обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового 

або немайнового характеру, не є договором дарування [157]. Таким чином, 

майно, передане за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, 

не можна вважати подарунком у розумінні ЦК. Фактично мова йде про вже 

згадану незаконну вигоду, яку в даному випадку службова особа отримує 

за належне виконання своїх посадових (службових) повноважень від 

заінтересованої особи. Проте, коло тих благ, що охоплюються поняттям 

«незаконна вигода» є значно ширшим за ті, що охоплюються поняттям 

«дарунок» у ЦК, оскільки включають, крім речей, також переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, одержані безоплатно чи за ціною, нижчою 

за мінімальну ринкову. 

На нашу думку, виходячи зі змісту ст. 23 Закону «Про запобігання 

корупції», можна виокремити два види складів правопорушення, яке 

розглядається: 

1) порушення заборони одержувати дарунки (пожертви) у зв’язку 

із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, в тому числі якщо особа, яка дарує, перебуває в 

підпорядкуванні такої особи; 

2) порушення обмеження щодо розміру вартості прийнятого 

подарунку [102]. 

Перший склад обумовлює у будь-якому разі настання 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією у випадку 

прийняття такого подарунка, що відповідно передбачено ч. 1 ст. 172
5
 

КУпАП.  

У другому складі, згідно ч. 2 ст. 172
5
 КУпАП, прийняття подарунку є 

правопорушенням, лише у разі досягнення розміру кваліфікуючої ознаки – 
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вартості одноразового прийняття подарунка вартістю більше ніж 1 

мінімальна заробітна плата, яка встановлена на день прийняття подарунка, 

або якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи 

(групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, 

встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому 

прийнято подарунки [60]. Під «групою осіб», на нашу думку, варто 

розуміти фізичних чи юридичних осіб, які між собою не є пов’язаними 

ієрархічною підпорядкованістю.  

Крім того, варто звернути увагу на момент, з якого набувається 

право власності на дарунок. Так, відповідно до ст. 722 ЦК право власності 

обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття [157]. Якщо 

ж дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, 

дарунок вважається прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить 

про відмову від його прийняття. 

Таким чином, з об’єктивної сторони правопорушення, передбачене 

статтею 172
5 

КУпАП може бути вчинено як шляхом дії – прийняття 

дарунка, так і шляхом бездіяльності – незаявлення про відмову від 

дарунка. Крім того, зважаючи на положення ч. 3 ст. 23 Закону 

бездіяльність може полягати в непередачі відповідному органу, установі 

чи організації дарунку, одержаного як подарунок державі, територіальній 

громаді, державним або комунальним установам чи організаціям [102] 

наразі в цій сфері діє Порядок затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 [158], що встановлює 

процедуру передачі особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняними до них особами, 

подарунків, отриманих ними під час проведення офіційних заходів, 

органові державної влади, органові місцевого самоврядування, організації 

або іншій юридичній особі, в яких уповноважені особи працюють або які 
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представляють. Тобто, із суб’єктивного боку правопорушення, 

передбачене ст. 172
5 
КУпАП може бути вчинено лише з прямим умислом. 

Розглядаючи питання пов’язані з одержанням подарунку, слід також 

підкреслити що Закон передбачає нормативно визначену процедуру 

прийняття подарунку, який не може бути прийнятий особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування. Наявність такої процедури обумовлює існування певної 

диспозитивної складової у разі, якщо особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування опинилась в 

корупціогенних обставинах, а отже дає можливість діяти в межах 

законодавчого поля і унеможливити вчинення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Особа уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, повинна 

невідкладно здійснити відмову від такої пропозиції, а також у разі 

можливості здійснити ідентифікацію особи, яка зробила пропозицію та 

залучити свідків, у тому числі з числа співробітників [102]. Наразі 

антикорупційне законодавство не визначає яким чином, з точки зору 

юридичних процедур фіксації, здійснити ідентифікацію. Проте, на нашу 

думку, здійснення такої ідентифікації дарувальника не створюватиме 

правових наслідків для такої особи, адже може полягати у прояві 

гостинності і бути відображенням гіперболізованих уявлень дарувальника 

про цінність подарунку, тобто при передачі такого предмета не 

обумовлювати існування корисливих мотивів для обох сторін. Тому, 

ідентифікація особи дарувальника є суттєвою лише для фіксації та 

передачі такого подарунку особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування і не буде створювати негативних 

наслідків для дарувальника. 
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Варто зазначити, що антикорупційне законодавство також 

передбачає порядок дій, які має вчинити особа, на яку поширюються 

обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання 

подарунків. При виявленні чи отриманні майна, що може бути 

неправомірною вигодою або подарунком існує обов’язок щодо письмового 

повідомлення не пізніше одного робочого дня про такий факт свого 

безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, після такого 

щодо виявленого майна або подарунка складається акт, який підписується 

особою, яка його виявила та її безпосереднім керівником або керівником 

відповідного органу [102]. 

Крім того, у випадку наявності в особи сумнівів щодо можливості 

одержання подарунка, можна письмово звернутись для одержання 

консультації з цього питання до Національного агентства з питань 

запобігання корупції, яке надасть відповідне роз’яснення. 

Окремо слід приділити увагу питанню, що за своєю суттю завжди 

постає перед особою, уповноваженою на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування – конфлікт інтересів. 

Антикорупційне законодавство містить чітку вказівку на те, що має 

становити пріоритет інтересів для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого самоврядування, а саме, що такі особи 

мають діяти виключно в інтересах держави чи територіальної громади, яку 

вони представляють. 

В свою чергу, новелою Закону «Про запобігання корупції» є 

розподіл самого змісту терміну «конфлікт інтересів» на потенційний та 

реальний. Така конструкція, на нашу думку, обумовлена досвідом минулих 

років щодо виявлення ризиків, які спричиняють правопорушення пов’язані 

з корупцією.  

Згідно з антикорупційним законодавством потенційним конфліктом 

інтересів є наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона 
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виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може 

вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або 

на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень 

[102]. 

Натомість реальним конфліктом інтересів є суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 

прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень [102]. 

Тобто, друге визначення, на відміну від першого говорить про вже 

існуючі обставини реальної дійсності, що створюють умови, за яких особа 

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування перебуває під дією конфронтуючих факторів. Фактично, 

така особа не може належним чином, без впливу суб’єктивних факторів, 

виконувати свої обов’язки та реалізовувати повноваження згідно займаної 

посади. В даному випадку, приватний інтерес можуть становити будь-який 

майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений 

особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками 

з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у 

зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних 

чи інших організаціях [102]. 

Стаття 28 Закону «Про запобігання корупції» також передбачає що у 

разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів 

вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу 

Національного агентства. І у разі якщо особа не отримала підтвердження 

про відсутність конфлікту інтересів, вона має діяти так, як це передбачено 

у випадку наявності конфлікту інтересів. Проте, якщо особа отримала 

підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від 
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відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням 

пізніше було виявлено конфлікт інтересів. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування та особи, які з метою виконання антикорупційного 

законодавства прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані вживати 

заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 

інтересів, зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів, а також зобов’язані вживати заходи щодо 

врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

У разі настання конфлікту інтересів пункт другий частини першої 

статті 28 Закону «Про запобігання корупції» містить вказівку щодо 

повідомлення не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника. 

В такому випадку безпосередній керівник особи або керівник органу, 

до повноважень якого належить звільнення чи ініціювання звільнення з 

посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про 

наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту 

інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про 

що повідомляє відповідну особу [102].  

У випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності 

у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне 

агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під 

час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, яке в свою 

чергу одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, 

потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює 

такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів 
 
[102]. 
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Крім того, особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати 

у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або 

бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або 

приватних інтересів третіх осіб. 

Антикорупційне законодавство передбачає декілька способів 

врегулювання конфлікту інтересів, а саме самостійне врегулювання та 

зовнішнє врегулювання. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або прирівняні 

до них особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, 

можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання. Таке 

самостійне врегулювання може бути реалізовано шляхом позбавлення 

відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 

документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 

повноважень якого належить звільнення чи ініціювання звільнення з 

посади. 

Крім того, на нашу думку, важливим застереженням є те, що 

позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його 

приховування такого інтересу особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

В свою чергу, частина перша статті 29 Закону України «Про 

запобігання корупції» значно ширше врегульовує питання конфлікту 

інтересів за допомогою зовнішніх факторів, які, зокрема, можуть полягати 

в усуненні особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів, обмеження доступу особи до певної інформації, перегляд обсягу 

службових повноважень особи, переведення особи на іншу посаду або 

звільнення особи [102]. 
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Не менш важливим, на нашу думку, є необхідність розкриття змісту 

та виявлення особливостей практичного застосування норм, якими 

передбачене обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності згідно статі 25 Закону України «Про запобігання корупції», 

якою фактично передбачені два окремі склади адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією: 

1) порушення особою встановлених законом обмежень щодо 

зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім 

викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської 

практики, інструкторської практики із спорту); 

2) порушення особою встановлених законом обмежень щодо 

входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства 

або організації, що має на меті одержання прибутку крім випадків, коли 

особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що 

належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства [102]. 

Зазначимо, що характерною рисою основного безпосереднього 

об’єкта такого адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією є те, що він лише опосередковано пов’язаний зі здійсненням 

службовою особою своїх повноважень. У цьому випадку таким об’єктом є 

відносини щодо порядку проходження державної служби чи служби в 

органах місцевого самоврядування особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В свою чергу, 

додатковим об’єктом є відносини у сфері здійснення службової діяльності, 

тобто реалізації владних повноважень. 

З метою встановлення суті заборон, варто взяти до уваги підходи, які 

застосовуються у трудовому та господарському праві. 

Порядок роботи за сумісництвом та суміщення посад (професій) і 

оплати такої роботи передбачений, зокрема, Кодексом законів про працю 
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України. Відповідно до ст. 102
1
 цього Кодексу працівники, які працюють 

за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу 

[159]. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ 

і організацій» встановлено, що робітники, спеціалісти і службовці 

державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за 

сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на 

умовах трудового договору [160]. На умовах сумісництва працівники 

можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, 

організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. Для 

роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не 

потрібно. 

Зі змісту ст. 105 Кодексу законів про працю України випливає, що 

суміщенням професій (посад) є виконання на одному й тому ж 

підприємстві, в установі, організації поряд із своєю основною роботою, 

обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією 

(посадою) з доплатою за це у розмірі, встановленому в колективному 

договорі. Цією ж статтею передбачено можливість доплати за виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї 

основної роботи [159]. 

Отже, обмеження що передбачені ст. 25 Закону «Про запобігання 

корупції» не поширюються на випадки суміщення посад, якщо таке 

суміщення прямо випливає з посадових обов’язків суб’єкта. Явище 

суміщення посад чи виконання обов’язків тимчасово відсутнього 

працівника є досить поширеним у державних органах. Зокрема, у разі 

відсутності керівника державного органу виконання його обов’язків 

покладається на його заступника.  
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Водночас керуючись таким принципом не можна допускати випадку 

поєднання посад, різних за своїм родом діяльності, навіть на одному й 

тому самому підприємстві, наприклад, посади, пов’язаної з виконанням 

організаційно-розпорядчих повноважень, та посади, що пов’язана з 

виконанням функцій технічного персоналу. 

Разом із тим, Закон «Про запобігання корупції» дозволяє поєднувати 

діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування з 

викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, 

інструкторською та суддівською практикою із спорту, у тому числі 

оплачуваною. Проте, нормативно встановленою максимальною межею для 

зайняття педагогічною роботою з погодинною оплатою праці є  240 годин 

на рік, а її виконання в робочий час допускається з дозволу керівника 

державного підприємства, установи, організації і проводиться без 

утримання заробітної плати [161]. 

Поняття підприємництва закріплене у ст. 42 Господарського кодексу 

України, де воно визначається як самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку [162]. Відповідно до ч. 4 ст. 

43 Господарського кодексу підприємницька діяльність посадових і 

службових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування обмежується законом у випадках, передбачених ч. 2 ст. 64 

Конституції України [47]. Фактично, таку заборону становить положення 

статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» - обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 25 Закону «Про запобігання корупції» особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, було заборонено входити до складу органу управління чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання 
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прибутку (крім окремих випадків), якщо інше не передбачено законом. На 

нашу думку, варто зауважити на послідовному і системному підході, 

використаному законодавцем, до розуміння даного виду обмеження, 

оскільки такий підхід застосовується вдруге. Як і в попередньому Законі 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» новий Закон істотно 

розширює обмеження. Натомість п. «в» ч. 1 ст. 5 Закону «Про боротьбу з 

корупцією», закріплював що державний службовець або інша особа, 

уповноважена на виконання функцій держави, не мала права входити 

самостійно (крім випадків, коли державний службовець здійснював 

функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та 

представляв інтереси держави у раді товариства (спостережній раді) або 

ревізійній комісії господарського товариства), через представника або 

підставних осіб у складі правління чи інших виконавчих органів 

підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств 

тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють 

підприємницьку діяльність, тобто заборона стосувалася не всіх органів 

управління, а лише виконавчих органів [102]. 

Аналіз положень цивільного та господарського законодавства, 

дозволяє зробити висновок, що заборона на участь в органах управління 

таких суб’єктів господарювання, як господарські товариства та виробничі 

кооперативи, фактично означає заборону на створення та участь у цих 

суб’єктах господарювання особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, оскільки вищим органом 

управління цих суб’єктів є загальні збори його учасників (членів), і 

відповідно засновник такого суб’єкта господарювання стає членом його 

органу управління. 

Зацікавленість також викликає певна термінологічна неузгодженість 

Закону «Про запобігання корупції» та Цивільного і Господарського 

кодексів. Жоден із цих кодексів не використовує такого поняття, як 
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«організація», говорячи про «юридичну особу», «підприємницькі 

товариства», «суб’єкти господарювання», «господарські товариства». Що 

стосується поняття «підприємство», то його значення у кодексах є різним: 

Господарський кодекс використовує цей термін щодо суб’єкта 

господарювання, а Цивільний – об’єкта цивільних відносин. 

Окрім зазначеного, на нашу думку, важливим є виникнення такої 

законодавчої прогалини: нове антикорупційне законодавство, на відміну 

від попереднього, не передбачає заборони участі в органах управління 

підприємств та установ відповідних осіб через інших осіб. Такий недолік 

законодавчого регулювання дає змогу використовувати спеціальні схеми 

участі у підприємствах, установах і організаціях через підставних осіб. 

Наступним питанням на якому на нашу думку варто зосередити 

увагу при розгляді антикорупційного законодавства є запровадження 

правил щодо системи об’єктивного фінансового контролю за майновим 

станом публічних службовців, що включають:  

– подання декларацій в електронній формі;  

– комплекс перевірок декларацій антикорупційним превентивним 

органом;  

– оприлюднення декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; 

– розширення переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у 

декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у 

декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне 

неподання декларації;   

– проведення стосовно службовців моніторингу способу їх життя з 

метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та 

доходам;  

– встановлення обов’язку службовців повідомляти 

антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про 

відкриття рахунків у закордонних банках. 
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Однак, ми зупинимось на такому проблемному моменті як 

передбачене статтею 172-6 КУпАП - порушення вимог фінансового 

контролю, що реалізовується у настанні адміністративної відповідальності 

за несвоєчасне подання декларації особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, а також неповідомлення 

або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані [60]. Таке 

формулювання чітко вказує на те, що окремим порушенням визнається 

ненадання інформації про відкриття валютного рахунку в установі банку-

нерезидента, а також самостійним проступком буде ненадання інформації 

про суттєві зміни у майновому стані. 

Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про відкриття 

валютного рахунку в банку-нерезиденті. Однак фактично таке порушення 

є за своїм змістом індикатором того, що така особа володіє коштами, які 

бажає вивести за межі країни. Такі дії можуть і не свідчити про корупційну 

складову, а говорити лише про несвоєчасне виконання вимог 

законодавства, тобто без мети приховування неправомірно здобутої 

вигоди. 

В той самий час, ці два альтернативні склади можуть разом складати 

одне об’єднане порушення норм адміністративного права, неповідомлення 

про відкриття рахунку та зміна обсягу матеріального стану, а також 

наявних особистих грошових коштів суб’єкта. 

Така конструкція складу адміністративного правопорушення 

пов’язаного з корупцією щодо опису ознак, обумовлена прагненням 

законодавця уникнути загальних формулювань, розкрити зміст ознаки, 

конкретизувати її та передбачає можливість створення нових 

альтернативних складів. На нашу думку, саме прагнення заощадити 

нормативний матеріал і замість кількох статей створити єдину, з більш 
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широкоохоплюючим спектром регулювання і стало метою, яка ставилась 

при розробці такої норми нового антикорупційного законодавства.  

В свою чергу, певним додатковим заходом здійснення фінансового 

контролю є обов’язок у десятиденний строк з моменту суттєвої зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування - отримання ним доходу, 

придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, 

встановлених на 1 січня відповідного року. Письмове повідомлення про це 

надсилається до Національного агентства і після обробки даної інформації 

вона вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Національного агентства. 

Вартим уваги нововведенням у антикорупційному законодавстві є 

запровадження здійснення Національним агентством вибіркового 

моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення 

відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і 

одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Такий моніторинг проводиться на підставі інформації, отриманої від 

фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та 

інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про 

невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними 

майну і доходам. 

У випадку встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта 

декларування задекларованим ним майну і доходам, Національним 

агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти 

робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. І також це є 

підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі 

встановлення невідповідності рівня життя.  
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У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, Національне агентство інформує про них спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

Проте, стаття 51 Закону «Про запобігання корупції» містить 

застереження що такий моніторинг способу життя повинен здійснюватись 

із додержанням законодавства про захист персональних даних та не 

повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність 

особистого і сімейного життя особи [102]. 

Варто звернути увагу на те, що моніторинг способу життя осіб 

уповноважених на виконання функцій держави, а особливо високо 

посадовців і політичних діячів, є загальноприйнятою практикою провідних 

країн світу. Таке відслідковування в різних країнах здійснюється або 

самостійними і незалежними органами, або такі функції покладаються на 

органи фіскальної служби чи правоохоронні органи. Більше того, багато 

європейських країн, зокрема Чехія, Австрія та Німеччина законодавчо 

передбачили систему надання анонімних повідомлень про підозри у 

невідповідному рівні життя громадян.  

Розглядаючи окремі питання що стосуються встановлення 

своєчасності подання декларацій, варто зазначити, антикорупційне 

законодавство встановлює обов’язок стосовно щорічного подання 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, шляхом заповнення її до 1 квітня на 

офіційному веб-сайті Національного агентства.  

Національне агентство протягом п’ятнадцятиденного терміну після 

закінчення строку подання декларацій здійснює контроль щодо 

своєчасності їх подання. У разі якщо буде встановлена відсутність поданої 

декларації особою, на яку згідно законодавства поширюється така вимога, 

Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт 
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неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти 

днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку 

визначеному частиною першою статті 45 Закону «Про запобігання 

корупції». 

На нашу думку, важливим положенням у розгляді питань подання 

відомостей фінансового характеру особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави чи місцевого самоврядування є 

безальтернативність дій щодо виконання обов’язку подати декларацію. 

Адже ні притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за 

неподання, несвоєчасне подання декларації, ні подання у ній завідомо 

недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку 

подати відповідну декларацію з достовірними відомостями. 

До новацій антикорупційного законодавства також варто віднести 

практичні аспекти регулювання такого важливого питання застосування 

конфіскації предмета правопорушення пов’язаного з корупцією.  

Провівши аналіз положень, які містяться у статтях глави 13–А 

КУпАП в аспекті дослідження санкцій передбачених за вчинення 

адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією, можемо дійти 

висновку, що за вчинення даних правопорушень може бути застосовано 

такі види адміністративних стягнень: 

– штраф, як основний вид покарання; 

– конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, а саме 

конфіскація отриманого доходу, винагороди чи подарунку (пожертви), як 

додаткове покарання; 

– позбавлення права обіймати посади та займатись певною 

діяльністю [60]. 
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В свою чергу, на нашу думку, при практичній реалізації зазначеної 

норми виникає протиріччя з діючим законодавчим підходом до порядку 

накладення санкцій за вчинення адміністративних правопорушень так 

згідно статті 25 КУпАП, як основні, так і додаткові адміністративні 

стягнення може застосовуватись оплатне вилучення та конфіскація 

предметів, а позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю тільки як додаткове. В свою чергу, застосовуватись як 

основні можуть тільки визначені адміністративні стягнення, зокрема, 

штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, конфіскація: 

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок 

вчинення адміністративного правопорушення та позбавлення спеціального 

права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними 

засобами, права полювання). 

Частиною другою статті 25 передбачено, що за одне адміністративне 

правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове 

стягнення. 

Статтею 69 Закону України «Про запобігання корупції» встановлює 

що кошти та інше майно, одержане внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за 

рішенням суду в установленому законом порядку [102]. 

Характерним прикладом неузгодженості є частина друга статті 172-5 

КУпАП, а саме санкція за порушення встановлених законом обмежень 

щодо одержання подарунків, вчинена особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене така 

сама санкція - накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого 
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дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік [102]. 

Фактично, при аналізі даної санкції чітко видно що має місце 

застосування трьох окремих санкцій. Додаткової - позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один 

рік та двох основних - накладення штрафу та конфіскація дарунка 

(пожертви). 

Така сама колізія в побудові санкції виникає і в кваліфікуючому 

складі статті 172-6 КУпАП порушення вимог фінансового контролю.  

На нашу думку, зміст покарання у наведених складах 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією є адекватним, 

співрозмірним та за обсягом абсолютно логічним і обґрунтованим. Однак, 

структура побудови санкції не відповідає положенням загальної частини 

КУпАП. З цього постає проблема, що при практичному використанні даної 

норми, порушник зможе уникнути відповідальності належного ступеня 

посилаючись на порушення загальних засад адміністративного права.  

Враховуючи особливий характер та зміст адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією та ідеологічно-виховну складову 

необхідності невідворотності настання покарання за прояви корупції серед 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, необхідно внести зміни в чинне законодавство. Такими 

змінами, на наш погляд, може стати впровадження положення, яке 

визначає конфіскацію дарунка (пожертви) чи конфіскацію доходу чи 

винагороди як спеціальне додаткове покарання.  

У випадку впровадження такої норми, не постраждає усталений 

законодавчий механізм застосування санкцій в адміністративному праві та 

буде забезпечена реалізація положень антикорупційного законодавства. 

Говорячи про зміни, внесені в антикорупційне законодавство, не 

можливо не приділити увагу такому важливому нововведенню як 
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забезпечення захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції, – викривачів. Згідно з Законом «Про запобігання корупції» 

викривачем є особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що 

інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» іншою особою [102]. 

Посилення гарантій щодо викривачів є проявом впровадження 

провідних світових стандартів демократії, забезпечення дотримання прав і 

свобод, а також механізмом боротьби з корумпованістю осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування який допоможе зсередини викорінити бюрократів та осіб, 

що перешкоджають формуванню суспільної думки про неприпустимість 

існування корупції у сфері державного регулювання.  

Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування 

забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення 

вимог антикорупційного законодавства іншою особою, зокрема через 

спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного 

зв’язку. 

У своїй монографії професор П.В. Діхтієвський зазначав про те, що 

підставою для застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь в кримінальному судочинстві, є дані, що свідчать про наявність 

реальної загрози їх життю і здоров’ю. Так, приводами для застосування 

заходів забезпечення безпеки можуть бути такі: 

а) заяви осіб, які є учасниками кримінального судочинства; 

б) заяви близьких родичів або членів сімей осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві; 

в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози 

життю і здоров’ю зазначених осіб. 
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Рішення про застосування заходів щодо забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві, приймається тим органом 

дізнання, слідчим, прокурором або судом, у провадження яких знаходяться 

кримінальні справи про злочини, у розслідуванні чи судовому розгляді 

яких брали або беруть участь зазначені особи [163, с.196]. 

Згідно Закону «Про запобігання корупції» викривачі перебувають під 

захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну 

осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх 

близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення 

вимог антикорупційного законодавства, правоохоронними органами до 

них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші 

спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, 

передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві» [164]. 

Крім того, особа або член її сім’ї у зв’язку з повідомленням нею про 

корупцію не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута 

до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або 

роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, 

зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення 

заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу.  

Оновлене антикорупційне законодавство досить детально відображає 

такий ефективний світовий досвід викриття корупціонерів як 

повідомлення про порушення вимог Закону працівником відповідного 

органу без зазначення авторства. Якщо наведена у ньому інформація 

стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 

перевірені, анонімне повідомлення про корупційне правопорушення 

підлягає розгляду у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його 

отримання. При неможливості здійснення перевірки інформації, що 

міститься в повідомленні, у вказаний термін керівник відповідного органу 
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або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до 

тридцяти днів від дня його отримання. У випадку підтвердження 

викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог 

антикорупційного законодавства керівник органу вживає заходів щодо 

припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та 

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. В свою 

чергу, у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного 

правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції. 

Законом «Про запобігання корупції» передбачено, що Національного 

агентства з питань запобігання корупції, центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує 

державну антикорупційну політику, здійснює постійний моніторинг 

виконання закону у сфері захисту викривачів та проводить щорічний 

аналіз і перегляд державної політики у цій сфері [102]. 

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що реформоване антикорупційне 

законодавство концептуально змінило окремі підходи до розуміння 

запобігання корупції та створило нові механізми антикорупційної 

боротьби за допомогою адміністративно-правових методів.  

При аналізі окремих положень можна спостерігати окремі прогалини 

та неточності нормативного регулювання у новоствореній антикорупційній 

системі. Проте, на нашу думку, такі неточності цілком можуть бути 

врегульовані за допомогою внесення незначних змін у нормативно-правові 

акти чи за допомогою надання спеціальних роз’яснень компетентними 

органами. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Провадження у справах про адміністративні порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції – це 

особлива частина адміністративно–юрисдикційного процесу, тобто 

врегульована нормами КУпАП та інших законодавчих актів діяльність 

уповноважених органів та посадових осіб щодо порушення та 

розслідування, розгляду справи про адміністративне правопорушення 

спрямоване на порушення спеціальних обмежень в сфері запобігання 

корупції, виконання прийнятої у справі постанови, а у разі необхідності – 

перегляду цієї постанови в апеляційному порядку. 

2. На нашу думку, склад адміністративного порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції це 

визначена нормами адміністративного права та антикорупційного 

законодавства сукупність пов’язаних між собою об’єктивних і 

суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння вважається адміністративним 

проступком, яке порушує встановлені нормативно-правовими актами 

заборони та обмеження, спрямовані на запобігання корупції. 

3. Особливість корупційних правопорушень полягає в тому, що 

посягання на охоронювані законом суспільні відносини здійснюється 

спеціальними суб’єктами всередині самої системи відповідних органів, 

тобто шкода суспільним відносинам завдається самим учасником цих 

відносин, службовою особою, яка, за законом і має забезпечувати їх 

існування та охороняти від негативного впливу ззовні. Проте отримавши 

певний обсяг повноважень від держави, особа, уповноважена на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, зловживаючи наданою 

владою, завдає шкоди державі або окремим громадянам.  

4. Характерною рисою встановлення складу адміністративного 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 
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корупції є бланкетний характер норми, яка називає основні ознаки складу, 

але при цьому відсилає до інших нормативно-правових актів, зокрема до 

Закону України «Про запобігання корупції» для встановлення детальних 

складових та ознак вчиненого протиправного діяння. 

5. Усі корупційні правопорушення, виходячи з їхнього об’єкта 

можна поділити на безпосередньо корупційні, тобто ті, які у будь-якому 

разі безпосередньо посягають на суспільні відносини, що складаються у 

сфері здійснення службової діяльності, таким чином останні становлять 

їхній основний об’єкт, та опосередковано корупційні, тобто ті, для яких 

відносини в сфері здійснення службової діяльності (діяльності, пов’язаної 

з виконанням публічних функцій) становлять додатковий об’єкт. 

6. Родовим об’єктом адміністративних правопорушень, 

визначених главою 13-А КУпАП, є суспільні відносини, що складаються у 

сфері здійснення службової діяльності (у тому числі, але не виключно, 

діяльності щодо виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування) та діяльності, пов’язаної з виконанням публічних 

функцій, а також діяльності щодо запобігання та протидії корупції.  

7. Серед суб’єктів порушення встановлених заборон та обмежень 

в сфері запобігання корупції закон називає такі категорії як державні 

службовці, посадові особи, службові особи. Названі поняття є різними за 

змістом, що має враховуватися при визначенні спеціального суб’єкта 

корупційних правопорушень і знайти своє відповідне закріплення у 

КУпАП. 

8. За критерієм протиправної поведінки в минулому суб’єктів 

правопорушень, пов’язаних з корупцією також можна поділити на: 

– осіб, які раніше не притягались до адміністративної 

відповідальності або не притягались до відповідальності більше ніж рік  

– осіб, яких протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за подібне порушення. 
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9. Із суб’єктивного боку корупційні правопорушення 

характеризуються умисною формою вини. Корисливий мотив є 

факультативною ознакою адміністративного корупційного 

правопорушення (як збірного поняття). Проте, для окремих корупційних 

правопорушень він може визнаватись обов’язковою ознакою. 

10. Аналіз положень КУпАП, що регулюють особливості 

провадження у справах про корупційні правопорушення приводить до 

висновку, що дана категорія належить до особливих проваджень оскільки 

це провадження характеризується ускладненою процедурою та 

додатковими вимогами щодо його здійснення. 

11. Виходячи з особливостей наявних у процедурі провадження у 

справах про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією, варто 

виділити такі стадії: 

перша стадія – адміністративне розслідування;  

друга стадія – розгляд справи та прийняття постанови (рішення) у 

справі;  

третя стадія – перегляд постанови у справі;  

четверта стадія – виконання постанови; 

п’ята стадія – службове розслідування. 

12. Характерними рисами провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, які пов’язані з корупцією, є наступні 

обставини: 

– підставою порушення адміністративної справи є діяння, що не 

містить ознак корупції, але порушує спеціальні обмеження в сфері 

запобігання та протидії корупції, встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції»; 

– спеціальні подовжені строки накладення адміністративного 

стягнення за корупційні правопорушення;  
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– триденний строк направлення протоколу з матеріалами справи до 

суду;  

– виключно судовий розгляд справ про ці правопорушення;  

– обов’язкова присутність особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності;  

– обов’язкова участь прокурора;  

– включення відомостей про особу, притягнуту до адміністративної 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

13. Провадження у справах про адміністративні порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції можна 

визначати як окрему особливу частину адміністративно-юрисдикційного 

процесу, тобто врегульовану нормами КУпАП та інших законодавчих актів 

діяльність уповноважених органів та посадових осіб щодо порушення та 

розслідування, розгляду справи та виконання прийнятого у такій справі 

рішення, а також процедури щодо оскарження рішення суду в 

апеляційному порядку. 
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РОЗДІЛ 3 

 

Світова практика боротьби з корупцією та її вплив на тенденції 

розвитку антикорупційного законодавства в Україні 

 

3.1. Міжнародні стандарти боротьби з корупцією 

 

Світовим співтовариством корупцію визнано глобальною проблемою 

як на внутрішньодержавному рівні, так і на міжнаціональному. 

Процес становлення міжнародно-правового механізму боротьби з 

корупцією пройшов кілька етапів. Перший етап розпочинається у 50–60–ті 

рр. ХХ століття і характеризується заснуванням міжнародного механізму 

протидії корупції. У цей період міжнародні організації почали приділяти 

посилену увагу необхідності боротьби з підкупом державних посадових 

осіб у сфері міжнародних відносин, а отже, боротьба з корупцією стала 

одним із ключових напрямів державної політики провідних держав. 

На другому етапі, який проходив у 70–х рр. ХХ століття, більша 

увага була приділена національно-правовому регулюванню протидії 

міжнародній корупції. З метою становлення нового міжнародного 

економічного порядку в ООН робились спроби вироблення юридичного 

визначення корупції і створення міжнародного документу із боротьби з 

незаконними виплатами та іншими видами корупційних практик. Саме в 

цей період сформувалась думка визначити ці діяння кримінально караними 

за національним законодавством держав – членів ООН. Так, Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН № 3514 (ХХХ) від 15.12.1975 року 

засуджувала всі форми корупції, включаючи підкуп при укладанні 

міжнародних комерційних угод [165]. Проте, ця робота так і не 

завершилась прийняттям універсальної міжнародної угоди, проте знайшла 

своє відображення в національних антикорупційних законах.  
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Варто зазначити, що в цей період часу не було прийнято жодного 

антикорупційного міжнародного акту на кшталт конвенції. Корупція, в 

першу чергу, розглядалася як питання внутрішнього, а не міжнародного 

значення. У національному законодавстві значної частини країн світу 

містилися заборони певних корупційних дії на їх території, зокрема, підкуп 

державних службовців [166]. Водночас законів, які б забороняли підкуп 

іноземних державних посадових осіб не було. Єдиним винятком стало 

прийняття у 1977 р Закону США про боротьбу з корупцією у міжнародній 

діяльності «Закону про корупцію за кордоном» [167]. Цей закон 

спрямовувався на запобігання підкупу іноземних посадових осіб як 

громадянами США та корпораціями. Зауважимо, що норми цього акту 

були дуже рішучими та креативними в той час, що в подальшому зробило 

цей акт прикладом для розробки подібних документів, які носили вже 

важливу роль у формуванні міжнародного механізму протидії корупції. 

Наступним етапом є період з 1980 по 2003 роки, за якого відбувалась  

активізація роботи щодо утворення міжнародних організацій по розробці 

заходів протидії незаконним виплатам та іншим різновидам корупції. 

Зусилля ООН у цьому напрямку завершилися прийняттям Генеральною 

Асамблеєю ООН Декларації про боротьбу з корупцією та підкупом у 

міжнародних комерційних операціях, яка містила, зокрема, Міжнародний 

кодекс поведінки посадових осіб [168]. Крім того, в цей період ООН та 

регіональними міжнародними організаціями була розпочата робота щодо 

прийняття документів, які регламентують міжнародне співробітництво у 

сфері протидії корупції, результатом якої ухвалено міжнародні договори та 

інші нормативно-правові акти що встановлювали ключові методи 

боротьби з корупцією в різних сферах. 

Слід зауважити, що саме на цьому етапі відбулося падіння 

Берлінської стіни та розпад Радянського Союзу – суспільство стало більш 

відкритим, а капіталізм став провідною ідеологією. Відтак для західних 
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компаній відкрилися нові інвестиційні можливості на теренах Центральної 

та Східної Європи. Однак, поряд із розвитком ринкової економіки та 

демократичних інститутів, значно зріс і рівень корупції. Перед 

корпораціями постала складна проблема корупції, і вони дізнались про 

вартість «послуг» чиновників в країнах цього регіону [169]. Крім того, із 

закінченням «Холодної війни» зменшились обсяги підтримки 

корумпованим режимам в країнах, що розвиваються, зокрема на 

Африканському континенті, що також суттєво вплинуло на зростання 

рівня корупції.  

З середини дев’яностих років було розроблено і прийнято досить 

багато регіональних міжнародних антикорупційних договорів, більшість з 

яких містять положення, що стосуються кримінальної відповідальності за 

підкуп іноземних державних посадових осіб. А значить, що країни, які є 

учасниками антикорупційних договорів, взяли на себе зобов’язання 

встановити кримінальну відповідальність за підкуп іноземних посадових 

осіб. Саме у цей період міжнародна спільнота визнала, що корупція є 

глобальною проблемою, і у цій сфері почали активно працювати численні 

регіональні та універсальні міжурядові організації. Результатом цієї 

діяльності стало прийняття цілого ряду нормативно–правових актів, як 

«жорсткого» (договорів і конвенцій), так і «м’якого» характеру 

(рекомендацій, резолюцій, інструкцій і декларацій), підготовлених та 

прийнятих в рамках таких організацій, як ООН, Рада Європи, ОЕСР, 

Організація Американських Держав, Африканський Союз та Європейський 

Союз. Міжнародні правові інструменти розрізняються за сферою 

застосування, правовим статусом, членським складом, механізмам 

реалізації та проведення моніторингу. Тим не менш, вони переслідують 

одну мету – встановити загальні стандарти боротьби з корупцією на 

національному рівні шляхом введення кримінальної відповідальності за 

корупційні злочини, забезпечення дотримання антикорупційних законів, а 
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також проведення заходів щодо попередження корупції. З іншого боку, 

міжнародні правові інструменти сприяють виявленню і розповсюдженню в 

світовому масштабі прикладів належної практики боротьби з корупцією і 

сприяють зміцненню міжнародного співробітництва між країнами. 

Четвертий етап можна охарактеризувати як етап універсалізації 

антикорупційних норм, він розпочався у 31 жовтня 2003 року, коли 

Резолюцією 58/4 Генеральної Асамблеї було прийнято перший 

універсальний міжнародний договір у цій сфері – Конвенцію ООН проти 

корупції, що вінчає раніше проведену правотворчу роботу. Станом на 

1 грудня 2011 року її учасниками були 159 держав, у тому числі Україна. З 

урахуванням загальної кількості держав – членів ООН (193) можна 

говорити про дуже високий рівень універсальності цього документа. Така 

ситуація в практиці ООН трапляється не часто. 

Перші спроби ООН по боротьбі з корупцією датуються 1996 р., коли 

Генеральна Асамблея прийняла дві резолюції з цього питання: 

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб [170] та 

Декларацію ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних 

комерційних операціях [171]. Згодом, у 1997 р. було прийнято Резолюцію 

ГА про міжнародне співробітництво у боротьбі з корупцією і 

хабарництвом у міжнародних комерційних операціях [172], а в 1998 р. – 

Резолюцію про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних 

комерційних операціях [173]. У 1999 р. було прийнято Резолюцію ГА 

54/128 [174], у 2000 р. Резолюцію ГА 55/188 про запобігання та боротьбу з 

корупцією і незаконним переказуванням коштів та репатріацію таких 

коштів до країн їх походження [175], у 2001 р. побачила світ Резолюція 

2001/13 ЕКОСОР про зміцнення міжнародного співробітництва щодо 

запобігання переказуванню коштів незаконного походження, отриманих 

внаслідок корупційних діянь, включаючи відмивання коштів, та щодо 

повернення таких коштів [176], у 2001 р. з’явилася Резолюція 55/61 про 
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Ефективний міжнародно-правовий документ проти корупції [177], у 2002 

р. – Резолюція 56/260 про мандат на розроблення міжнародно-правового 

документа проти корупції [178], у 2009 р. – Резолюція ЕКОСОР 2009/22 

про міжнародне співробітництво з питань запобігання та розслідування 

випадків економічного шахрайства і злочинів з використанням особистих 

даних, а також переслідування і покарання за такі діяння [179], а також 

Резолюція 64/237 про запобігання корупції та переказуванню активів 

незаконного походження, боротьбу з цими явищами і повернення таких 

активів, зокрема до країн походження, згідно з Конвенцією Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції.  

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

(UNCTOC) була прийнята у 2000 р. і набула чинності 29 вересня 2003 р. 

[180]. Ця Конвенція, не даючи визначення самої корупції, розрізняє 

активний і пасивний підкуп державних посадових осіб (ч. 1 ст. 8), 

активний і пасивний підкуп посадових осіб іноземних держав або 

співробітників міжнародних організацій (ч. 2 ст. 8). Крім того, документ 

визнає, що є і інші форми корупції. 

Крім того, Конвенція визначає зобов’язання держав у трьох 

напрямках: профілактика, криміналізація та міжнародне співробітництво. 

Держави-учасниці також зобов’язані встановити у своєму внутрішньому 

законодавстві кримінальну відповідальність за активне і пасивне 

хабарництво, взявши до уваги існування активного і пасивного підкупу 

іноземних державних посадових осіб та інших форм корупції. Крім того, 

документ зобов’язав держави визнати відмивання грошей злочином. 

Конференція держав-учасниць здійснює періодичний нагляд за реалізацією 

цієї Конвенції(ст. 32).  

Проте, такий механізм є вузьким для загального рівня, тому у 2001 р. 

ООН, визнаючи глобальність проблеми корупції, прийняла рішення про 

доцільність розробки міжнародно-правового документа про боротьбу з 
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корупцією, для чого і було створено Спеціальний комітет для ведення 

переговорів. У своїй резолюції 56/260 Генеральна Асамблея ООН 

повідомила, що цей комітет має вести переговори щодо широкої й 

ефективної конвенції, застосувавши всеосяжний і комплексний підхід, у 

тому числі, врахувавши такі обов’язкові елементи майбутнього договору: 

визначення; сфера дії; захист суверенітету; превентивні заходи; 

криміналізація; санкції та засоби правового захисту; конфіскація та арешт; 

юрисдикція; відповідальність юридичних осіб; захист свідків та 

потерпілих; заохочення і зміцнення міжнародного співробітництва; 

запобігання і боротьба з переказом коштів незаконного походження, 

отриманих від корупційних діянь, включаючи відмивання коштів; 

повернення таких коштів; технічна допомога; збір, обмін та аналіз 

інформації, а також механізми моніторингу. Спеціальний комітет після 

семи сесій, що проводились в період з січня 2002 р. по жовтень 2003 р., 

нарешті, затвердив проект Конвенції ООН проти корупції (КПК), який, в 

свою чергу, був прийнятий Генеральною Асамблеєю 31 жовтня 2003 р. 

[181]. У переговорах щодо Конвенції ООН проти корупції і її прийнятті 

взяли участь 129 держав. Договір було відкрито для підписання на 

високому політичному рівні на конференції, що відбулася в Меріді 

(Мексика) 9 грудня 2003 р. і набула чинності 14 грудня 2005 р., коли ООН 

отримала 30-ту ратифікаційну грамоту. 

Конвенція ООН проти корупції стала першою універсальною 

міжнародною угодою щодо боротьби з корупцією і являє собою певний 

міжнародний консенсус щодо того, що держави повинні зробити у сферах 

запобігання корупції, її криміналізації, міжнародного співробітництва та 

повернення активів. Завдання Конвенції, як зазначено у преамбулі та меті, 

полягає у сприянні прийняттю та зміцненню заходів з боротьби з 

корупцією, як внутрішньодержавних, так і міжнародних. Конвенція 
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ґрунтується на чотирьох «стовпах»: попередження, криміналізація, 

міжнародне співробітництво та повернення активів. 

В основу Конвенції органічно було покладено два ключові моменти: 

заходи щодо запобігання корупції та боротьбу з цим явищем [182]. 

Конвенція встановлює зобов’язання щодо визнання кримінальними 

злочинами окремих діянь, вжиття превентивних заходів у державному і 

приватному секторах, налагодження міжнародного співробітництва у 

розслідуванні та правозастосуванні, вжиття заходів технічної підтримки, а 

також містить положення про повернення активів. 

Однією з головних складових формування і реалізації ефективної 

системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх 

правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь 

у заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у межах 

ООН, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, 

Світовим банком та іншими міжнародними інституціями. 

Проаналізувавши міжнародний досвід боротьби з корупцією, можна 

стверджувати, що за сучасних умов прояви корупції стали тими 

чинниками, що створюють реальну загрозу національній безпеці та 

демократичному розвитку країни та негативно впливають на всі сторони 

суспільного життя. 

В умовах сьогодення форми і методи протиправної діяльності, 

зазнали трансформацій та дедалі частіше спрямовуються на встановлення 

контролю над прибутковими сферами економіки, залучення до злочинних 

схем корумпованих чиновників, а також на намагання здійснювати вплив 

на управлінські рішення та вчинення діяльності з метою лобіювання 

власних інтересів. 

Природа виникнення та поширення корупції є досить різноманітною 

і відображає притаманні окремій державі особливості. Однак, більшість 

вчених до основних факторів, що сприяють поширенню корупції відносять 



168 

 

збільшення масштабів збідніння населення, неврівноваженість у розподілі 

прибутків, відсутність ефективної системи соціального захисту, зростання 

рівня злочинності. 

Виникнення корупції у більшості держав Центральної та Східної 

Європи, а також у країнах пострадянського простору, тісно пов’язана з 

тим, що вони знаходяться в стані економічної та суспільної трансформації. 

Для більшості розвинутих країн є не характерним використання в 

законодавстві терміну «боротьба» – який є дуже різким та занадто 

претензійним, тому  зазвичай використовуються принципи попередження 

правопорушень, превентивних дій та запобігання настанню 

правопорушень. Тобто, можна зробити висновок, що за умов масштабної 

корупції, світовою практикою прийнято ставити акцент на усуненні 

причин, а не на боротьбі з конкретними проявами. Чинники успішної 

протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною 

спільнотою. Це, насамперед, відкритість влади, прозорість та зрозумілість 

процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за 

діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства, свобода 

слова, свобода та незалежність засобів масової інформації. 

Варто зазначити про те, що міжнародні антикорупційні інструменти 

різняться за сферою застосування, але головним завданням кожного з них є 

забезпечення виконання законів на державному рівні шляхом 

встановлення спільних та загальних стандартів боротьби з корупцією. 

Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, 

прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 року, 

зазначається, що поняття корупції повинно визначатися національним 

правом. Як орієнтир в Кодексі дається приблизне визначення корупції – 

виконання посадовою особою будь-яких дій або бездіяльність у сфері її 

посадових повноважень за винагороду у будь-якій формі, в інтересах осіб, 
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які дають таку винагороду, як з порушенням посадових інтересів, так і без 

їх порушення. 

Більшість міжнародних документів, що мають нормативно-правовий 

характер, не містять точного, канонічного визначення корупції. Натомість 

у них наводиться перелік корупційних правопорушень, що підлягають 

криміналізації. 

Варто відзначити, що на цьому етапі становлення міжнародного 

антикорупційного механізму окремим чинником, що спонукає міжнародну 

спільноту до боротьби з корупцією є негативне ставлення широкої 

громадськості до явища корупції та активна позиція громадянського 

суспільства у цьому процесі [183]. Саме на цьому етапі визначну роль у 

формуванні загальносвітової стратегії протидії корупції починають 

відігравати міжнародні неурядові організації, зокрема Transparency 

International (далі – TI) та Global Witness (далі – GW).  

Основною метою створеної у травні 1999 року «Групи країн проти 

корупції» (далі – GRECO), що діє в межах Ради Європи, є оцінка рівня 

корупції в державах-членах організації, виявлення недоліків у 

національних механізмах боротьби з корупцією, підтримка в проведенні 

необхідних законодавчих та інституційних реформ у цій сфері, здійснення 

контролю за виконанням угод і правових документів, прийнятих Радою 

Європи відповідно до програми дій проти корупції. 

Важливе значення для ефективного антикорупційного 

співробітництва держав – членів Ради Європи має діяльність Групи держав 

проти корупції, заснованої Резолюцією (99) 5 Комітету міністрів Ради 

Європи від 1 травня 1999 року [184], тобто GRECO створена не на основі 

класичного міжнародного договору, а на основі часткової угоди, і не має 

міжнародної правосуб’єктності. Це орган Ради Європи, відповідальний за 

проведення антикорупційної політики. 
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Статут GRECO урочисто проголошує, що вона засновується з метою 

«поліпшення потенціалу її членів у галузі боротьби з корупцією через 

процес взаємної оцінки і впливу один на одного, а також дотримання 

прийнятих зобов’язань»[185]. Передбачено, що засобом здійснення цієї 

мети є моніторинг виконання міжнародно-правових інструментів, 

прийнятих відповідно до Програми дій проти корупції, а також 

Двадцятьма принципами боротьби з корупцією. 

За своїм змістом Статут GRECO нагадує установчий договір 

міжнародної організації. Зокрема, його положеннями передбачено 

наступне: 

– кожна держава направляє в GRECO двох представників, які 

користуються привілеями та імунітетами, передбаченими Угодою про 

привілеї та імунітети Ради Європи; 

– GRECO проводить дві пленарні сесії на рік і може прийняти 

рішення про заснування робочих груп із тих чи інших питань;  

– представники держав–членів обирають президента і віце-

президента, а також п’ять інших осіб до складу Бюро, яке уповноважене 

вирішувати такі питання діяльності, як підготовка проекту щорічної 

програми дій, організація візитів до держав–членів з метою підготовки 

доповідей про ситуацію з корупцією, підготовка пропозицій щодо порядку 

денного на заходах в GRECO; 

– фінансування GRECO здійснюється за рахунок обов’язкових 

щорічних внесків його держав-членів; 

– засновується Статутний комітет, що складається з представників 

держав – членів GRECO, які одночасно входять до складу Комітету 

міністрів Ради Європи, що є керівним органом і уповноваженим 

вирішувати фінансові та контрольні питання його діяльності 

(затвердження бюджету, визначення розміру внесків до бюджету, 
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здійснення контролю щодо виконання державою Двадцяти принципів 

боротьби з корупцією); 

– вирішення адміністративно-організаційних питань діяльності 

покладається на секретаріат Ради Європи. 

Основною ланкою в антикорупційній діяльності GRECO є робота з 

підготовки оціночних доповідей про ситуацію щодо корупції в країні і 

заходи, прийняті відповідною державою за її викорінення. Статутом 

передбачено, що процедура підготовки таких доповідей називається 

раундом, що представляє собою період, протягом якого GRECO збирає 

інформацію про виконання державою Двадцяти принципів боротьби з 

корупцією і імплементацію антикорупційних міжнародно-правових 

інструментів.  

При цьому кожна держава-член приймає відповідно до Статуту 

зобов’язання забезпечити співпрацю між його компетентними органами і 

GRECO в тому, що стосується підготовки таких доповідей. Проект 

доповіді, підготовлений експертами за результатами відвідування держави-

члена, направляється на розгляд пленарної сесії GRECO, на якій він 

приймається після обговорення. Прийняті доповіді мають конфіденційний 

характер і стають відкритими для доступу тільки після того, як держава 

погодиться на це. 

Як зазначалося вище, GRECO не є міжнародною організацією в 

міжнародно-правовому сенсі, тому прийнята доповідь не може містити 

будь-які правові санкції стосовно держави. У ньому можуть бути тільки 

рекомендації щодо поліпшення стану національного антикорупційного 

законодавства та правозастосовчої практики, а також звернення до 

держави з проханням подати протягом 18 місяців доповідь про виконання 

адресованих їй раніше рекомендацій (ситуаційну доповідь). 
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Спочатку членами GRECO були 17 держав. Наразі загальна кількість 

членів збільшилася до 48 держав. За винятком Сан-Марино та Білорусі, до 

неї входять 45 держав – членів Ради Європи, а також США. 

Перший раунд оціночних доповідей про ситуацію з корупцією в 

державах – учасниках GRECO стосувався реалізації окремих положень 

Двадцяти принципів боротьби з корупцією (перевірялася наявність 

національного інституційного механізму із боротьби з корупцією; 

вивчалося питання про обсяг імунітетів посадових осіб від кримінального 

переслідування за скоєння корупційного діяння). 

Діяльність у рамках другого раунду була пов’язана також з 

виконанням окремих положень Двадцяти принципів боротьби з корупцією 

та ряду положень Конвенції Ради Європи про кримінальну 

відповідальність за корупцію (ідентифікація і конфіскація доходів від 

корупції; антикорупційна політика в публічному секторі; фіскальне 

законодавство у сфері боротьби з корупцією; взаємозв’язок корупції з 

організованою злочинністю і відмиванням грошей). 

Доповіді, які готуються в рамках поточного третього раунду, що 

почався 1 січня 2007 року, присвячені двом напрямкам: імплементація 

положень Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за 

корупцію в частині, що стосується криміналізації корупційних діянь, і 

прозорість фінансування політичних партій, що встановлено одним із 

принципів, включених до положень Двадцяти принципів боротьби з 

корупцією. 

Слід зазначити, що практично всі доповіді, підготовлені за 

підсумками проведення перших двох раундів, є відкритими і доступні на 

англомовному сайті Ради Європи. 

Як було зазначено у підрозділі 2.2., дві конвенції ЄС і протоколи до 

них, не містять конкретного механізму моніторингу. Це пов’язане з тим, 

що Європейська Комісія вважає, що слід уникати дублювання, оскільки 
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членство ЄС у GRECO та відповідно механізмі моніторингу Ради Європи, 

метою якого є боротьба з корупцією, є достатньо дієвим механізмом. Зараз 

Комісія веде переговори з GRECO про подолання правових перешкод для 

приєднання до неї Європейського Союзу. Якщо членство у GRECO буде 

неможливим, то Комісія розгляне питання про створення окремого 

механізму взаємної оцінки та моніторингу в рамках ЄС . 

Неурядові організації загострюють увагу на ключових питаннях. 

Серйозною допомогою є і їхні експертні висновки з проблемних тем.  

Найбільш відомою є Transparency International– громадська організація, що 

є провідною НУО у сфері боротьби з корупцією. Вона об’єднує тисячі 

людей у потужну коаліцію з метою викорінення корупції, подолання її 

руйнівного впливу на чоловіків, жінок і дітей в усьому світі.  

TI було створено у 1993 р. групою однодумців засновника організації 

Пітера Ейгена. Переважно в ТІ працюють люди з досвідом роботи в уряді 

та бізнес-середовищі і були свідками руйнівних наслідків транскордонної 

корупції.  

Місія TI – зміни у світі, спрямовані на звільнення від корупції. 

Організація ставить під сумнів неминучість корупції, і дає надію її 

жертвам. З моменту свого заснування вона відіграє провідну роль у 

покращенні життя мільйонів людей в усьому світі шляхом створення 

імпульсу для антикорупційного руху. TI підвищує інформованість 

населення і зменшує апатію та рівень прийняття корупції, а також 

розробляє і займається практичною діяльністю з її подолання.  

TI є глобальною мережею, що включає понад 90 місцевих 

національні осередків. Ці осередки покликані боротись з корупцією за 

основними напрямками на національному рівні. Вони об’єднують 

відповідних авторів з уряду, громадянського суспільства, ділових кіл та 

засобів масової інформації для забезпечення прозорості на виборах, у 

державному управлінні, у сфері закупівель та в бізнесі. Глобальна мережа 
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TI займається також використанням інформаційно-пропагандистських 

заходів для того, щоб уряди запроваджували антикорупційні реформи.  

ТІ не належить до політичних рухів, не проводить розслідування 

корупції і не розголошує інформацію щодо окремих випадків, але час від 

часу працює разом із організаціями, які це роблять. TI має необхідні 

навички, інструментарій, досвід, знання і бере активну участь в боротьбі з 

корупцією на місцях, а також за допомогою глобальних і регіональних 

ініціатив [186].  

Організація визначила п’ять пріоритетів у глобальній боротьбі проти 

корупції: боротьба з корупцією в політиці, корупцією при державних 

закупівлях, у приватному секторі, міжнародні антикорупційні конвенції, 

бідність та розвиток. TI також продовжує зосереджувати свою увагу на 

наступних темах: доступ до інформації, центри юридичної допомоги, 

вплив на клімат, корупція у сфері водного господарства, оборона і безпека, 

освіта, глобальна криза, охорона здоров’я, гуманітарна допомога, судова 

сфера, захист інформаторів [187].  

Враховуючи існування політичної корупції в усьому світі, TI працює 

над подоланням цієї проблеми протягом багатьох років, зосереджуючи 

увагу, в першу чергу, на корупції в ході виборчого циклу. TI також працює 

над механізмами, які можуть допомогти запобігти корупційним діям 

політиків, які перебувають при владі – такими, як кодекси поведінки, 

спрямовані на розірванням корупційних зв’язків між бізнесом і політикою. 

Як і в багатьох інших сферах боротьби з корупцією, більшість інновацій у 

цій сфері розробляють практики у цій галузі, які працюють у TI. 

Наприклад, для моніторингу справ із корупцією в політиці було 

розроблено одразу декілька ефективних інструментів. Це відкрило 

проблему для політиків та широкої громадськості [188], надано пропозиції 

щодо реалізації відповідних реформ.  
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Основним таким інструментом є розроблений TI індекс сприйняття 

корупції, який щорічно публікується у більшості країн світу. Країни у 

рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який визначається за 

оцінками підприємців та аналітиків за десятибальною шкалою. Індекс 

базується на декількох незалежних опитуваннях, у яких беруть участь 

міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі з Азіатського 

та Африканського банків розвитку, Світового банку та міжнародної 

організації Freedom House. 

На міжнародному рівні TI було залучено до встановлення стандартів, 

а саме у Стандартів політичного фінансування у 2004 р. Ці стандарти 

перевершили інші міжнародні принципи та рекомендації, оскільки в них 

значну увагу було приділено саме ролі громадянського суспільства у 

розробці та моніторингу правил політичного фінансування. TI визнає 

необхідність сильної політичної системи та потужних політичних партій. 

Політики, що налаштовані на проведення реформ, є важливими 

провідниками змін, засоби масової інформації – формують громадську 

думку, проте найсильніший імпульс для змін у політичній сфері надають 

саме громадяни.  

Національні відділення ТІ концентрують свою діяльність на таких 

сферах: політичні кампанії і фінансування політичних партій, грошові 

потоки від корпоративного сектора до політиків, подолання перешкод для 

залучення корумпованих політиків до відповідальності, підкуп виборців, 

парламентська етика, фальсифікація виборів і спостереження за виборами 

[189].  

TI дуже цінує свою незалежність, тому значну роль у її роботі 

відіграють принципи прозорості фінансування і різноманітності джерел 

надходжень. Основну роль у фінансуванні TI відіграють кошти 

різноманітних фондів розвитку. Інші джерела фінансування – кошти 
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міжнародних організацій, пожертвування від компаній приватного сектора 

і дохід від гонорарів і публікацій.  

Національні підрозділи фінансуються незалежно від міжнародного 

руху. Це означає, що TI майже не робить внески до бюджетів своїх 

національних відділень і не фінансується ними. Джерела доходів 

національних підрозділів – це, передусім, членські внески, пожертвування 

від приватних осіб і корпорацій, кошти від донорських організацій та 

урядів.  

Прийняття фінансових внесків визначається кількома ключовими 

принципами, які покликані забезпечити неупередженість прийняття 

рішень. До них відносяться наступні:  

TI не приймає пожертвувань, які пов’язані з певними умовами 

донора. Звичайно, як і будь-яка інша організація, вона зобов’язана 

дотримуватися певних критеріїв і досягати певних цілей, коли приймає 

кошти для конкретних проектів. Але це стосується тільки проектів, які TI 

сама розробляє та реалізує;  

TI дійсно дозволяє компаніям публікувати те, що вони пожертвували 

гроші TI або що вони є корпоративними членами одного з національних 

підрозділів. Однак це не означає, що TI засвідчує, що вказана компанія 

утримується від корупції або що вона відповідає певним стандартам 

чесності. TI відмовляється від будь-якого пожертвування, якщо їй 

поставлять такі умови;  

TI цілком прозора в питаннях її фінансування. Її фінансовий звіт і 

вичерпний список донорів регулярно публікуються на веб-сайті. TI не 

приймає внески, якщо донор не хотів би розкривати їх джерело 

громадськості;  

TI не буде приймати пожертвування від компанії, щодо якої було 

доведено причетність до хабарництва і, яка не змогла довести, що такі дії 

були порушенням загальної політики компанії.  
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Головним досягненням організації є те, що нині корупція стоїть на 

політичному порядку денному в багатьох державах світу на одному з 

перших місць. Їй вдалося сприяти проведенню суттєвих реформ. Завдяки її 

діяльності на міжнародному рівні також змінився підхід до корупції. Хоча 

корупція була нерозробленою темою на початку 1990–х, багато в чому 

завдяки зусиллям ТІ було прийнято кілька важливих міжнародних 

конвенцій, в першу чергу, Конвенція ОЕСР із боротьби з підкупом.  

TI також відіграє ключову роль у становленні незалежної мережі 

консультантів і в розробці міцної бази знань для тих, хто серйозно 

ставиться до боротьби з корупцією. TI робить ці знання доступними через 

такі інструменти, як Національна система чесності [190].  

Крім TI слід відзначити діяльність інших організацій. Заснована у 

1993 р. трьома партнерами, НУО Global Witness наразі нараховує 

шістдесят співробітників, що працюють у штаб-квартирах в Лондоні і 

Вашингтоні, і мають серйозні досягнення у сфері боротьби з корупцією.  

Першу кампанію організації було спрямовано на припинення 

нелегальної торгівлі деревиною, яку постачали з Камбоджі до Таїланду, 

завдяки чому відбувалось фінансування угрупування «Червоних кхмерів». 

Протягом 6 місяців було досягнуто певних результатів: сухопутний кордон 

було закрито. Припинення цієї торгівлі, яка забезпечувала необхідними 

фінансовими коштами повстанців, допомогло домогтися остаточного 

розпаду руху.  

Діяльність організації, в першу чергу, зосереджено на проблемі 

взаємозв’язку наявності природних ресурсів і розвитком корупції в 

державах світу. Зокрема таку проблему було виявлено в Анголі, а потім у 

Сьєрра–Леоне, Ліберії, Демократичній Республіці Конго (ДРК) і Кот–

д’Івуарі. 

GW проводить розслідування і у ряді інших держав, у тому числі: у 

Бірмі, Індонезії, Ліберії, Судані, Зімбабве, Екваторіальній Гвінеї, 
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Туркменістані та Україні. GW була частиною коаліції, яка домоглася 

запровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях промисловості 

[191]. 

Розслідування організації мали значний вплив на відмову МВФ 

працювати з Камбоджею у 1996 р. через корупцію в лісозаготівельній 

промисловості, введенню санкцій щодо Чарльза Тейлора, лідера Ліберії, у 

2003 р., арешту «лісового магната» Гуса Кувенховена в Нідерландах в 

2005 р. Таким чином, GW сприяла припиненню війн і порятунку не одного 

життя. Організація здійснює конкретні дії, проводить кампанії, що 

сприяють підвищенню потенціалу на місцях, розумінню питань і зміні 

умов боротьби з корупцією.  

GW проводить кампанію зі зміни міжнародних норм з метою 

унеможливлення корупційної діяльності, пов’язаної з природними 

ресурсами. Робота організації сконцентрована на сумнівних угодах щодо 

природних ресурсів для того, щоби показати різні можливі наслідки 

спотворення конкуренції за доступ до природних ресурсів.  

Робота організації спрямована на:  

– охорону природних ресурсів від незаконних дій, боротьбу з 

корупцією в ряді держав;  

– боротьбу з фінансовим схемами, що сприяють корупції у сферах, 

пов’язаних з ресурсами;  

– зменшення можливостей державних службовців грабувати свої 

держави;  

– забезпечення того, щоб уряди не створювали законодавчих 

передумов для виникнення корупції. 

Діяльність GW спрямовано на розрив зв’язку між природними 

ресурсами і конфліктами шляхом проведення розслідувань, які 

використовуються для інформування та впливу на міжнародну, 

регіональну і національну політику. Мета – зробити міжнародну 
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торговельну систему вільною від конфліктів, пов’язаних із природними 

ресурсами, екологічних порушень та порушень прав людини.  

GW працює у тих державах, де конфлікти затяжні, таких як 

Демократична Республіка Конго, де бойові дії тривали більше 10 років в 

багатому на корисні копалини сході держави. Крім того, організація 

працює і в тих державах, де має місце високий конфліктний потенціал, 

таких як Судан, де договір про розподіл нафтових доходів сприяє 

крихкому миру. Третьою групою держав є постконфліктні держави, такі як 

Ліберія, де докладено значних зусиль з подолання корупції та забезпечення 

більш ефективного управління природними ресурсами після війни, 

причиною якої були і прибутки від торгівлі деревиною та алмазами.  

Організація закликає уряди та їх органи до визнання ролі природних 

ресурсів у провокуванні, посиленні і продовженні конфліктів і введення в 

дію міжнародних стандартів, які допомагають зупинити і запобігти 

конфліктам, що підживлюються природними ресурсами. GW хоче, щоб 

фізичні особи і компанії не спричиняли (прямо чи опосередковано) 

конфлікти, нестабільність або порушення прав людини, і покласти кінець 

мілітаризації експлуатації природних ресурсів. Кінцевою метою є те, щоб 

інвестиції держав в їх природні ресурси були стійкими, прозорими, не 

корумпованими, і приносили довгострокову вигоду для держави та її 

населення [192].  

GW вважає, що уряди, компанії, організації та окремі особи повинні 

бути притягнуті до відповідальності за зловживання або співучасть у 

злочинах, пов’язаних з природними ресурсами.  

GW прагне покласти край безкарності, якою користуються фізичні 

особи і компанії, які наживаються на незаконній експлуатації природних 

ресурсів, і постійно шукає шляхи для притягнення винних до 

відповідальності. Це включає в себе і дослідження процесу виконання 
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норм чинного законодавства та нормативно-правової бази, й інформування 

про прогалин, і заклики до реформування.  

GW прагне боротись із симптомами, причинами та традиціями, які 

ведуть до відсутності відповідальності та корупційних діянь. При цьому 

організація використовує три механізми:  

1. Сприяння і допомога конкретним розслідуванням, які роз’яснюють 

те, як чинні закони можна використати для притягнення до 

відповідальності за злочини, пов’язані з експлуатацією природних 

ресурсів, порушенням прав людини і корупцією;  

2. Вплив на політику – сприяння розслідуванням і судовому 

переслідуванню відповідно до існуючих законів, а також прийняття нових 

законів, які б заповнили прогалини;  

3. Роз’яснювальна робота – створення атмосфери, в якій держава та 

бізнес вважають, що продовжувати експлуатацію і правопорушення не 

можна, і готові вживати заходів проти цього [193].  

Крім того, GW здійснює роботу над зміною міжнародного 

сприйняття лісокористування для того, щоб ліси приносили користь 

громаді, яка залежить від них і розглядались як цінність для всього світу.  

Поряд із роботою щодо лісів, GW прагне до підвищення обізнаності 

про кризу, що насувається у сфері поставки енергоносіїв, і 

використовувати це як важіль для усунення ризиків, пов’язаних із 

енергетичною безпекою. Це дуже важливо для боротьби зі зміною клімату 

і переходу до безпечних альтернативних джерел відновлюваної енергії.  

Також необхідно запобігти великомасштабним руйнуванням та 

виснаженню ресурсів через краще управління, правозастосування та 

гарантії від зловживань. У світлі цього організація розробляє проекти з 

таких питань, як захоплення земель для виробництва продовольства і 

біопалива та безгосподарність і шахрайство на світовому ринку вуглецевих 

квот. 
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3.2. Імплементація міжнародного досвіду протидії корупції в 

розвиток українського законодавства 

 

Нові загрози, які стали надходити від корупції на початку ХХІ 

століття, потребували вироблення загальносвітових принципів та єдиної 

стратегії протидії цьому явищу, включаючи уніфікацію законодавств, 

розробку єдиних критеріїв кваліфікації правопорушень та імплементацію 

міжнародно-правових норм у національне законодавство. 

Сучасна міжнародно-правова регламентація протидії корупції 

розроблена завдяки діяльності міжнародних організацій, під егідою та в 

рамках яких були вироблені відповідні міжнародні нормативні 

інструменти з цього питання. Саме вони і стали основним стрижнем для 

становлення та розвитку сучасного міжнародно-правового механізму 

протидії корупції. Однак, такий механізм повинен постійно 

вдосконалюватися та розвиватися з урахуванням нових загроз та викликів, 

які спричиняє корупція.  

Ні законодавчі, ні адміністративні, ні будь-які інші заходи, що 

направлені на протидію корупції, не можуть бути ефективними, якщо 

немає політичної волі на всіх рівнях влади. Сильна політична воля вищого 

керівництва держави до боротьби з корупцією і сформована на її основі 

єдина державна політика в області боротьби з корупцією, повинна 

включати комплекс заходів державного, політичного, економічного, 

соціального і правового характеру.  

В свою чергу, неодмінною умовою для цього є створення 

атмосфери прозорості в державі є створення організованого соціального 

контролю з боку громадянського суспільства за всією системою 

державного адміністрування. 

Незалежність судової влади, як елемент подолання корупції, є 

одним з найефективніших запобіжників у превентивній антикорупційній 
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діяльності держави, що можна ілюструвати на прикладі Італії, США, 

Великобританії, Франції та інших країн. 

Жорстка підзвітність осіб, які наділені владними повноваженнями, 

перед реально незалежним органом, що здійснює моніторинг чистоти 

діяльності державних службовців, а також наділений повноваженнями по 

притягненню до відповідальності посадовців незалежно від їх місця в 

ієрархічній структурі влади. 

У сучасних демократичних державах склалася система заходів щодо 

боротьби з корупцією, побудована на основі визнання права громадянина 

на сумлінне виконання державою своїх обов’язків. У контексті боротьби з 

корупцією розробляються як заходи запобіжного характеру, спрямовані на 

її запобігання, так і заходи кримінально-правового впливу на осіб, які 

порушили відповідні норми. При цьому, у всіх національних системах 

акцент робиться саме на забезпеченні прозорості та чесності державної 

влади. Державна служба у більшості країн світу розглядається як 

особливий вид діяльності зі своїми чітко окресленими межами, в яких 

державні і муніципальні службовці повинні суворо дотримуватись 

встановлених етичних і дисциплінарних норм. 

Незважаючи на тривалу історію боротьби з корупцією, дати 

вичерпне визначення цього явища є досить складним завданням. Це 

завдання також ускладнюється тим, що зміст корупції змінюється залежно 

від цінностей і особливостей різних культур. Деякі культури не 

сприймають певні дії як корупційні, тоді як інші ставляться до них вкрай 

негативно. Наприклад, політичне заступництво, історично розглядалося як 

винагорода за вірність, і лише сьогодні визнається зв’язок цього явища з 

корупцією. Крім того, така практика як кумівство та культурні звичаї, які 

вимагають надання подарунків голові держави перед переговорами, 

позитивно сприймаються в багатьох культурах. Однак, слідування цим 
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традиціям в сучасних економічних умовах порушує питання про їх 

етичність.  

У ряді держав було прийнято спеціальні закони, що містять подібні 

норми, своєрідні кодекси етики або кодекси честі державних службовців. 

Сьогодні відомі різні форми контролю за діяльністю державних органів. 

По-перше, це створення незалежних контролюючих органів, подібних до 

Незалежної комісії з боротьби з корупцією у Гонконгу або інституту 

омбудсмена у Південній Африці. По-друге, це система контролюючих 

органів у рамках самого уряду. По-третє, активізація громадської 

ініціативи та залучення до роботи громадян та їх об’єднань. Забезпечення 

гласності та відкритості на рівні уряду, зростання рівня підзвітності 

державних чиновників значно перешкоджає зловживанням державної та 

особистої влади. 

Нормативні акти більшості держав забороняють чиновникам 

обіймати будь–яку оплачувану посаду окрім державної служби, надавати 

будь–які політичні і особисті переваги при виконанні службових 

обов’язків, використовувати службову інформацію в цілях отримання 

особистої вигоди, мати фінансові інтереси в компаніях, з якими чиновник 

пов’язаний своїми  службовими обов’язками, отримувати різного роду 

подарунки. 

Щодо боротьби з корупцією видається виправданою практика ряду 

таких держав як Білорусь, Молдова, Узбекистан та Естонія, де положення 

про хабарництво поширюються на всіх осіб, а не лише тих, хто займає 

державні посади. Проте, законодавство всіх без винятку європейських 

держав передбачає настання кримінальної відповідальності за різні 

корупційні злочини. 

Наприклад, традиційно найменш корумпованою вважають 

британську владу, особливо порівняно з країнами «третього світу». 

Система антикорупційних механізмів у Великій Британії врегульована на 
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законодавчому рівні. Перший закон про корупцію у державних органах 

був прийнятий ще у 1889 р., закони про попередження корупції – у 1906 і 

1916 рр. На відміну від традиційних правових принципів, ці закони 

вимагають від посадових осіб доводити свою невинуватість [194]. 

У 2010 році було прийнято новий закон про хабарництво, який 

вносить зміни до кримінального законодавства Великобританії з метою 

створення сучасного і всебічного механізму протидії хабарництву, що 

передбачає надання судам і органам прокуратури можливості більш 

ефективно боротися з проявами корупції в країні та за кордоном.  

Відповідний законопроект було підписано королевою 8 квітня 

2010 року, однак, Уряд Великобританії прийняв рішення провести декілька 

додаткових раундів громадського обговорення, і набрання чинності Закону 

про хабарництво. У лютому 2011 року Державним секретарем з питань 

юстиції було прийнято рішення про розробку посібника із тлумачення та 

використання закону, а сам закон мав набрати чинність через три місяці 

після оприлюднення цього посібника. Міністерство юстиції опублікувало 

зазначений посібник 28 березня 2011 року, відповідно сам закон набрав 

чинності 1 липня цього ж року. Законом передбачено, що хабарництвом є  

пропозиція особи дати або обіцянка дати «фінансову або іншу вигоду» 

іншій особі в обмін на «неправомірне» виконання  «певної функції або дії» 

[195]. 

Зазначимо, що сучасне антикорупційне законодавство підтримує 

такий підхід до визначення корупції. Проте, значно розширює предмет 

протиправних дій та деталізує аспекти такого діяння. Такий підхід, у 

порівнянні з законодавством Великобританії, застосовано у зв’язку з 

іншим типом правої системи та наявністю презумпції невинуватості.  

В свою чергу, кримінальне законодавство Франції забороняє виплату 

або одержання хабара і торгівлю впливом у державному та приватному 
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секторах, що включає в себе: обіцянку або вимагання хабара та давання 

або отримання хабара як на території Франції, так і за кордоном. 

У Франції за вчинення корупційного злочину, торгівлю впливом у 

державному секторі можуть бути накладені такі санкції як: тюремне 

ув’язнення до десяти років і штраф, максимальний розмір якого може 

становити 150 000 євро(для фізичних осіб або 750 000 євро для юридичних 

осіб. За вчинення подібних злочинів у приватному секторі санкцією може 

бути тюремне ув’язнення до п’яти років і штраф, максимальний розмір 

якого може становити 75 000 євро для фізичних осіб або 375 000 євро для 

юридичних осіб. Крім того, можуть бути накладені дискреційні санкції, що 

можуть включати конфіскацію об’єктів, використаних або призначених 

для у вчиненні злочину, а також оприлюднення рішення [196]. 

У французькому законодавстві особлива увага приділяється 

питанням призначення колишніх державних чиновників на керівні посади 

в приватних і державних компаніях. Так, можливі різні варіанти 

правопорушення, наприклад, у формі створення пільгових умов для 

підприємства, у якому планує працювати після своєї відставки державний 

службовець. Уряд Франції у 1995 році ухвалив рішення про створення 

Комісії з деонтології державної служби, яка покликана оцінювати 

сумісність майбутнього місця роботи державного чиновника з його 

функціями на державній службі, щоб не допустити зловживань та 

використання привілейованого становища. 

Варто зазначити, що Закон України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року містить подібну за своїм змістом заборону – 

обмеження особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, які звільнилися 

або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, забороняється протягом року з дня 
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припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) 

або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними 

особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо 

особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня 

припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи 

прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або 

фізичних осіб – підприємців. 

Говорячи про досвід Німеччини, можна зазначити, що правові 

механізми по боротьбі з корупцією відображені у Кримінальному кодексі 

(Strafgesetzbuch) [197], а також в окремих законодавчих актах, таких як 

Закон про кримінальну відповідальність військових (Wehrstrafgesetz) [198], 

Закон про захист військ НАТО (NATO Truppenschutzgesetz) [199], а у 

1998 році у Німеччині було також прийнято спеціальний Закон про 

боротьбу з міжнародним хабарництвом. 

Відповідно до пункту першого секції 331 Кримінального кодексу 

Німеччини: «Державна посадова особа або особа, наділена спеціальними 

владними повноваженнями, яка вимагає, погоджується на пропозицію або 

приймає вигоду для себе чи для третьої особи за виконання покладених на 

неї службових обов’язків несе відповідальність у формі позбавлення волі 

до трьох років або штрафу» [200]. Виплата коштів державним службовцям 

заборонена незалежно від того, чи така виплата здійснюється з метою 

отримання вигоди, чи ні. Обтяжливими обставинами для злочину корупції 

є отримання «значної вигоди» або отримання незаконних виплат 

періодично протягом певного часу.  

В свою чергу, закон про адміністративні правопорушення 

встановлює відповідальність стосовно керівників компаній та юридичних 

осіб. Таким чином, якщо співробітник компанії вчиняє підкуп будь-якої 

посадової особи, представляючи інтереси компанії, директор такої 
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компанії може бути притягнутий до відповідальності за те, що навмисно 

або через недбалість не забезпечив належного нагляду [201].  

Цікавим видається досвід Італійської Республіки, де згідно з 

кримінальним кодексом злочином є діяння спрямоване на давання хабара 

або спробу підкупу посадової особи іноземної держави, коли це діяння 

скоєно з метою отримання неправомірних переваг для себе або інших осіб 

у міжнародних ділових операціях.  

Також, до кримінального кодексу внесені зміни, які закріплюють 

принцип кримінальної відповідальності юридичних осіб. Юридична особа 

несе відповідальність за деякі кримінальні злочини, включаючи 

хабарництво, що здійснюється в інтересах такої юридичної особи або для 

отримання певних переваг особами, що представляють або здійснюють 

керівництво компанії, або особами, які знаходяться під їх керівництвом. 

Дії осіб, які діють у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб, не 

будуть підставою для притягнення до відповідальності компанії. 

Відповідно до італійського антикорупційного законодавства особи, 

які здійснюють підкуп державних посадових осіб, несуть таку ж 

відповідальність, як і посадові особи, винні у вчиненні корупційного 

злочину. Водночас, якщо приватна особа дає винагороду за вже вчинені 

дії, таке діяння не тягне за собою кримінальної відповідальності. 

Відповідальність також передбачена за невдале підбурювання до вчинення 

корупційного злочину. За вчинення корупційних діянь санкціями за 

італійським законодавством передбачено покарання від позбавлення волі 

для фізичних осіб та накладання штрафів, конфіскації активів та публікації 

судового рішення як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб. 

Аналізуючи антикорупційне законодавство провідних держав світу, 

неможливо оминути увагою Сполучені Штати Америки. У США у сфері 

протидії корупції основними законодавчими актами є Закон США про 
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боротьбу з корупцією у міжнародній діяльності 1977 року, Титул 18 

Кодексу США [202] та Закон про етику в Уряді 1978 року. 

Так, відповідно до § 201 «Підкуп посадових осіб і свідків» Розділу 11 

Частини І Титулу 18 Кодексу США кримінальна відповідальність 

передбачена як за вчинення пасивного, так і активного хабарництва. 

Санкцією за вчинення злочину хабарництва або підкупу може бути 

стягнення штрафу та/або позбавлення волі строком від 2 до 15 років 

тюремного ув’язнення [203].   

Окрім зазначених законів, які передбачають кримінальну 

відповідальність за вчинення корупційних діянь, важливу роль у протидії 

корупції у США відведено також нормам, спрямованим на попередження 

корупції. У цьому контексті особливого значення набувають правила 

трудової етики і юридичні норми, що регулюють діяльність державних 

службовців, які сьогодні є обов’язковими для виконання. Діяльність 

державних службовців регламентується цілим рядом моральних кодексів і 

законодавчих актів.  

Принципи етики державних службовців закріплені у Виконавчому 

наказі Президента США від 12 квітня 1989 року [204]. Виконавчий наказ 

регламентує порядок отримання пільг і припинення державної служби. 

Чиновникам не дозволяється «використовувати службове становище для 

отримання особистої вигоди» і мати фінансові інтереси, що не 

відповідають їх посадовим обов’язкам, використовувати внутрішню 

інформацію для особистої вигоди або приймати подарунки. 

Інші положення регламентують порядок виконання службових 

обов’язків. Як давання, так і отримання хабарів вважаються кримінально 

карними злочинами. Не допускається отримання заробітної платні з інших 

джерел, аніж державна служба, так само, як і винагорода державних 

чиновників за представництво приватних інтересів в «окремих справах», 

де США мають свій фінансовий інтерес. Передбачені санкції 
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поширюються як на державних службовців, так і на осіб, які дають їм 

винагороду. 

У США надається особливе значення питанням моральності. Норми 

етичної поведінки на державній службі визначає Кодекс етики державного 

службовця [205]. У серпні 1991 р. був прийнятий звід правил для 

службовців державного апарату [206].  Згідно з положеннями цього 

документа службовці мають право приймати подарунки від сторонніх осіб 

вартістю не більше 25 доларів, суворо заборонено брати будь-які 

подарунки від підлеглих. Було встановлено заборону на отримання 

гонорарів за викладання, виступи та публікації, пов’язані з питаннями, 

якими посадова особа займається, перебуваючи на службі. 

Було прийнято й іншу модель контролю – призначення генеральних 

інспекторів у федеральному уряді та урядах штатів як внутрішніх органів, 

які здійснюють нагляд за роботою відомств і координують превентивну, 

слідчу і аудиторську антикорупційну діяльність в рамках цих відомств. 

У США існує також положення про винагороду працівників, які 

повідомили про порушення норм укладення державних контрактів. 

В свою чергу у Гонконгу діє Постанова про запобігання 

хабарництву, що забороняє хабарництво у державному та приватному 

секторах. Положення цієї постанови забороняють давати, вимагати чи 

отримувати хабарі державним службовцям або працівникам державних 

органів. Крім того, у приватному секторі заборонено корупційну поведінку 

і шахрайство.  

Хоча Постанова про запобігання хабарництву не містить 

корпоративних злочинів, пов’язаних з хабарництвом, міжнародні компанії 

зобов’язані дотримуватися законів інших юрисдикцій, що встановлюють 

антикорупційні норми при веденні бізнесу за межами Гонконгу. Між 

правоохоронними органами Гонконгу та інших країн налагоджено 
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ефективну співпрацю щодо попередження та розслідування злочинів 

корупції [207]. 

У більшості розвинених держав свого часу прийняті і продовжують 

діяти спеціальні закони, спрямовані на протидію корупції. Підкуп 

державних посадових осіб, іноземних державних посадових осіб та 

посадових осіб міжнародних організацій визнається кримінально–караним 

діянням у всіх державах законодавство, яких було проаналізовано. Крім 

того, у більшості держав кримінальна відповідальність за вчинення 

злочинних корупційних діянь передбачена як для фізичних, так і для 

юридичних осіб. У ряді держав було створено органи у сфері протидії 

корупції, які наділені спеціальними повноваженнями. Практика створення 

подібних органів є достатньо ефективною [208]. 

Крім того, законодавство ряду держав містить нормативно-правові 

акти, спрямовані на забезпечення прозорості та чесності державної 

служби, – своєрідні кодекси етики або кодекси честі державних 

службовців. Подібні акти, перш за все, спрямовані на попередження 

злочинів корупції та є достатньо дієвими, на що вказує практика США.  

Спираючись на поширену в науці думку про те, що корупція – це 

явище скоріше соціальне, аніж правове, виникає питання про доцільність 

його визначення в нормативних актах. 

На нашу думку, цікавим є підхід щодо закріплення поняття корупції 

що застосовується законодавством розвинутих західноєвропейських країн. 

Як правило, у ньому відсутнє загальне визначення корупції, як це 

склалося, наприклад, у ФРН. Проте німецькі науковці і практики не 

вважають це істотним недоліком законодавства. Вони вважають, що 

корупція – це суспільно-небезпечне явище, яке складається з конкретних 

корупційних діянь, за які законом передбачено юридичну відповідальність. 

Правоохоронні органи Німеччини у своїй діяльності користуються 

робочим визначенням цього поняття, сформульованим спеціально 
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створеною групою фахівців Міністерства внутрішніх справ і Міністерства 

юстиції, відповідно до якого під корупцією розуміють дії, під час вчинення 

яких державні службовці використовують своє посадове становище, щоб 

збагатитися матеріально чи нематеріально або збагатити третіх осіб. На 

практиці під корупцією німецькі правоохоронці розуміють хабарництво, 

розкрадання з використанням посадового становища, нецільове витрачання 

коштів, інші дії, вчинені державним службовцем усупереч службі з метою 

збагачення, розголошення службової таємниці, дії, вчинені з дотриманням 

службових приписів, але в інтересах певних фірм, а також будь-які вчинки, 

несумісні зі статусом державного службовця. 

Законодавство Італії також не містить єдиного визначення корупції, 

проте, на відміну від законодавства Німеччини, більш детально описує 

склади правопорушень з ознаками корупції. Так, до злочинів з ознаками 

корупції італійські правоохоронні органи зараховують такі склади, 

передбачені Кримінальним кодексом: привласнення, розтрата, що завдала 

збитку державі, хабарництво, підкуп, підбурення до вчинення підкупу, 

зловживання службовим становищем, використання винаходів та 

відкриттів, що стали відомими по службі, використання службової 

таємниці, підбурення до зневаги та знущання над установами, законами і 

нормативними актами влади, вчинене державним службовцем, відмова від 

виконання службових обов’язків, припинення державної служби або 

служби суспільної необхідності, невиконання посадових обов’язків через 

залишення державної установи або ухилення від державної служби, винне 

порушення обов’язків, пов’язаних із збереженням речей, що підлягають 

арешту в ході кримінального або адміністративного процесу. 

Відповідно до англійського права корупційні діяння об’єднуються в 

окрему групу кримінальних злочинів, які вчиняються посадовими особами 

або пов’язані з їх діяльністю. Англійське право також не містить визначень 

таких понять, як «корупція», «корупційне діяння» тощо. Фактично 
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корупція ототожнюється з хабарництвом. Крім загального права, 

законодавство Великої Британії про боротьбу з корупцію включає ряд 

законів, зокрема, Закон про хабарництво в публічних організаціях 1889 р. і 

Закони про попередження корупції 1906 і 1916 рр. Щодо підкупу під час 

виборів до парламенту або місцевих органів, діє Закон про народне 

представництво 1983 року. Хоча аналогічні за змістом закони видаються 

періодично кожні 2–3 роки, загальне поняття про підкуп посадових осіб 

було сформульовано англійським загальним правом, зокрема, 

прецедентами 1809 і 1914 рр., відповідно до яких корупція полягає в тому, 

що хто-небудь дає хабар, щоб схилити посадову особу діяти всупереч 

своїм службовим обов’язкам, висловити прихильність, утриматися від 

вираження прихильності при виконанні цих обов’язків, а посадова особа 

приймає хабара. Справи про такі корупційні правопорушення 

розглядаються судом присяжних. 

У законодавстві ряду країн, зокрема, Франції та Іспанії, також 

відсутнє визначення поняття «корупція» як правової категорії. 

Корупційними правопорушеннями та злочинами у цих країнах вважаються 

діяння, визначені такими Конвенцією ООН проти корупції та 

Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією. 

Слід зазначити, що жодна з указаних конвенцій також не визначає 

саме поняття «корупція», а містить лише перелік діянь, які визнаються 

корупційними. На відміну від них, Цивільна конвенція про боротьбу з 

корупцією надала загальне визначення корупції, відповідно до якого 

корупція – це прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дача або 

одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або 

можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого 

обов’язку особою, що отримує хабар, неправомірну вигоду чи можливість 

мати таку вигоду, або поведінку такої особи. Це визначення, відповідно до 

зобов’язань за Конвенцією, має бути уніфікованим державами-учасницями 
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у їхньому цивільному законодавстві з метою однакового розуміння 

корупції у разі здійснення цивільного провадження.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. На міжнародному рівні однією з ключових є проблема надання 

вичерпного визначення терміну «корупція», оскільки кваліфікація діянь як 

корупційних змінюється залежно від розвитку суспільства, цінностей і 

особливостей різних культур. Конвенція ООН проти корупції 2003 р., яка 

наразі є найбільш важливим глобальним антикорупційним актом, 

передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через 

характеристику її форм. Вважаємо необхідним дати авторське визначення 

цього явища, виходячи із його розуміння у вузькому та широкому сенсі. 

У вузькому розумінні корупція є певною неправомірною поведінкою 

посадових осіб, що полягає у порушенні відповідних посадових обов’язків 

та спрямована на отримання будь-яких переваг для себе або третіх осіб – 

активна корупція. Широкий підхід включає в себе також пасивну 

корупцію, і полягає у пропозиції, обіцянці або наданні чогось з метою 

впливу на державну посадову особу при виконанні її службових 

обов’язків. 

2. Становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції 

пройшло декілька етапів. На першому етапі – етапі зародження 

міжнародного механізму протидії корупції (50–60–ті роки ХХ століття) 

міжнародні організації, і перш за все ООН, стали звертати увагу на 

необхідність боротьби з підкупом державних посадових осіб у сфері 

міжнародних комерційних та фінансових операцій.  

Другий етап можна умовно назвати етапом національно-правового 

регулювання протидії міжнародній корупції та віднести його до 70–х років 

ХХ століття. Особливістю цього етапу є те, що з метою становлення 

нового міжнародного економічного порядку в ООН робляться спроби 

вироблення юридичного визначення корупції і підготовки міжнародної 

угоди щодо боротьби із окремими видами корупційних практик та 
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формується ідея зробити подібні діяння кримінально караними за 

національним законодавством держав – членів ООН.  

Третій етап становлення міжнародного механізму протидії корупції –

інтернаціоналізація антикорупційних норм (1980–2003 рр.) – 

характеризується активізацією роботи в рамках універсальних та 

регіональних міжнародних організацій із розробки заходів протидії 

незаконним виплатам та іншим різновидам корупції.  

Четвертий етап можна охарактеризувати як етап універсалізації 

антикорупційних норм. Він розпочався у 2003 році, коли було прийнято 

перший універсальний міжнародний договір у цій сфері – Конвенцію ООН 

проти корупції. Саме на цьому етапі визначну роль у формуванні 

загальносвітової стратегії протидії корупції починають відігравати 

міжнародні неурядові організації, зокрема Transparency International та 

Global Witness. 

Крім того, сучасний етап характеризується тим, що міжнародна 

торгівля значною мірою знаходиться під контролем транснаціональних 

корпорацій (ТНК), що призвело до ситуацій, коли хабарництво стало 

ефективним інструментом для отримання неправомірних конкурентних 

переваг і тому зусилля світової спільноти спрямовані на вирівнювання 

ситуації.  

3. У сучасному світі корупція є злочином міжнародного характеру, 

тобто таким суспільно–небезпечним діянням, криміналізація якого 

передбачена міжнародними договорами, та об’єктом посягання якого є 

нормальні відносини між державами у конкретній сфері. 

4. Аналіз існуючих договірних документів у сфері протидії корупції 

дозволив виділити певні відмінності між ними.  

По-перше, ряд конвенцій мають відкритий характер (Конвенції ООН 

та Ради Європи), ряд конвенцій мають напіввідкритий характер (Конвенція 
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ОЕСР), а інші мають винятково регіональний закритий характер 

(Конвенції ОАД, ЄС, СПРПА і АС). 

По-друге, міжнародні договори, що стали предметом дослідження, 

мають різний підхід до формування механізму контролю їх виконання. 

Так, конвенції ОАД, ОЕСР, Ради Європи та АС передбачають механізм 

моніторингу подальшої діяльності, тоді як Конвенції ЄС та ООН не 

закріплюють такий механізм у договірному порядку. На нашу думку, це 

створює загрозу «завмирання норми» та відсутність її подальшого 

вдосконалення з метою більшої відповідності потребам розвитку 

антикорупційних устремлінь держав. Разом з тим, наявність контрольного 

механізму в ряді конвенцій автоматично не означає, що ці документи 

стають ефективним інструментом протидії корупції, адже правозастосовча 

практика свідчить, що, на жаль, вагому роль у забезпеченні ефективності 

документа відіграє політична воля держав. 

5. Встановлення спільних та відмінних рис документів дозволило 

виявити системні недоліки нормативного регулювання протидії корупції 

на універсальному та регіональному рівнях. Причому ці недоліки, 

переходячи з одного документа в інший, представляють собою вже 

системну помилку, яка знижує ефективність міжнародно–правового 

механізму протидії корупції в цілому. 

По-перше, жоден із документів не містить чіткого, однозначного та 

вичерпного визначення поняття «корупція». Це пояснюється, передусім, 

комплексністю явища, а також складністю кваліфікації корупції з правової 

точки зору, що призвело до необхідності ускладнення системи 

міжнародно–правових договорів з протидії корупції шляхом введення до 

неї положень, спрямованих на протидію посткорупційним діянням та 

застосування складного для міжнародного права технічного прийому – 

відсилання до інших документів (зокрема, стаття 14 Конвенції ООН). 
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По-друге, формулювання низки положень проаналізованих 

документів мають переважно декларативний характер, особливо це 

стосується Конвенцій, прийнятих у рамках ООН та ОАД. 

По-третє, більшість міжнародних договорів допускає використання 

застережень до ключових положень, що дозволяє виключити або змінити 

дію цих положень стосовно будь–якої держави, та знижує ефективність 

документа в цілому. Причому, якщо регіональні договори передбачають 

можливість робити застереження лише до ряду конкретних статей, то 

Конвенція ООН взагалі не містить заборони щодо застосування 

застережень. 

6. Кількість і різноманітність країн–учасниць робить реалізацію 

документів з протидії корупції складною і потребує істотних фінансових 

ресурсів та технічних можливостей, навіть за наявності політичної волі. 

Тому видається доцільним, у зв’язку з підвищенням ролі міжнародних 

інтеграційних об’єднань у міжнародних відносинах, розширити коло 

учасників Конвенції ООН проти корупції 2003 р. та включити до числа її 

сторін не лише держави, але й міжнародні організації. 

7. Корупція заважає розвитку міжнародних проектів у трьох 

основних напрямках. 

По-перше, бідні часто просто не отримують користі від допомоги, 

оскільки до 10, 20, 30 і навіть більше відсотків кредитів розкрадаються – 

часто у вигляді хабарів – корумпованими особами, такими, як державні 

посадові особи, підрядники, та, в окремих випадках, співробітники 

міжнародних організацій. Хабародавці, в свою чергу, змінюють проект, 

передбачаючи, наприклад, використання неякісних матеріалів і платять 

хабарі замовникам. 

По-друге, хоча через корупцію одержувачі допомоги отримують 

лише частину кожного долара або євро, витрачених на допомогу з метою 

розвитку, вони повинні заплатити повну суму розвитку кредиту, часто з 
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відсотками. У результаті борговий тягар лягає на плечі бідного населення 

світу, позбавляючи його шансу звільнитись від порочного кола бідності та 

боргів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що бідне населення цих країн 

цинічно ставиться до міжнародних організацій, які надають гроші їхнім 

корумпованим лідерам, не забезпечуючи при цьому жодного контролю за 

тим, як ці кредити використовуються.  

По-третє, корупція призводить до розчарування з боку кредиторів. 

Платники податків країн–донорів, а також їх обрані представники, 

відповідальні за затвердження бюджетів на допомогу, дедалі частіше 

сумніваються, що така допомога використовується за призначенням, або 

що проекти розвитку функціонують достатньо ефективно. Заяви 

міжнародних організацій про допомогу, необхідні для проектів розвитку 

або полегшення життя голодуючих, все частіше негативно сприймаються 

платниками податків, які розуміють, що міжнародні організації або 

ігнорують проблему корупції, або роблять замало для того, щоб її 

зупинити.  
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Висновки 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення наукових праць 

та аналіз чинного національного і міжнародного законодавства, в 

результаті чого сформульовано низку нових положень та висновків, які 

вирішують важливе наукове завдання, пов’язане із з’ясуванням 

особливостей адміністративної відповідальності за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції в Україні. 

Основними з них є наступні. 

1. Сформульовано авторське визначення поняття 

«адміністративного порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції» як діяння, вчиненого особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави та місцевого самоврядування, яке порушує 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, але не 

містить використання такою особою наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди 

або прийняття такої вигоди, прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або здійснення обіцянки/пропозиції чи надання 

неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих 

їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

2. З огляду на світові тенденції сформульовано авторське поняття 

«корупція» у вузькому та широкому розумінні, за якого у вузькому 

розумінні корупція є певною неправомірною поведінкою посадових осіб, 

що полягає у порушенні відповідних посадових обов’язків та спрямована 

на отримання будь-яких переваг для себе або третіх осіб – активна 

корупція. У широкому розумінні корупція включає в себе також пасивну 

корупцію і полягає у пропозиції, обіцянці або наданні чогось з метою 
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впливу на державну посадову особу при виконанні нею службових 

обов’язків. 

3. На основі аналізу положень вітчизняного антикорупційного 

законодавства уточнено зміст поняття «корупція», природу його 

походження та основні ознаки. У зв’язку з цим наголошено, що корупція є 

використанням службових повноважень та пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання для себе чи інших осіб грошових коштів, 

майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких вигод 

нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав, яке 

здійснюється особами, уповноваженими на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

Висловлено авторську позицію щодо основних причин виникнення і 

поширення корупції в Україні, якими є: 1) недостатній рівень 

доброчесності уповноважених осіб; 2) недосконалість адміністративних 

процедур (їх відсутність або нечіткість); 3) широкий спектр дискреційних 

повноважень у органів державної влади та уповноважених осіб; 4) 

невідповідність рівня оплати праці обсягу повноважень; 5) несприятливий 

режим підприємницької діяльності та наявність економічних пільг для 

певних категорій підприємців; 6) низька ефективність заходів, що 

вживаються правоохоронними органами, органами прокуратури та судами, 

щодо притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень до 

відповідальності; 7) відсутність у суспільстві критичного ставлення до 

неприпустимості проявів корупції; 8) відсутність формування стійких 

антикорупційних установок в суспільній думці. 

4. Наголошено, що сучасне антикорупційне законодавство визначає 

низку правил стосовно запобігання проявам корупції, серед яких: 

обмеження щодо використання службового становища, одержання 

подарунків, сумісництва та суміщення публічної служби з іншою 

оплачуваною діяльністю, щодо спільної роботи близьких осіб в умовах 
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прямого підпорядкування один одному, а також обмеження щодо осіб, які 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

5. Розкрито поняття та зміст відповідальності за адміністративні 

порушення встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання 

корупції, в якій сама адміністративна відповідальність розглядається крізь 

призму суб’єктного аспекту і є видом відповідальності спеціальних 

суб’єктів, які у зв’язку з виконанням наданих їм службових обов’язків 

наділені додатковими правами та обов’язками в сфері державного 

управління і місцевого самоврядування, за порушення охоронюваних і 

гарантованих державою норм та елементів функціонування демократичної 

і правової держави. 

6. Доведено доцільність використання такого поняття, як 

«правопорушення, пов’язане з корупцією», яке при виявленні характерних 

ознак розкриває глибокий правовий зміст, оскільки в процесі проведення 

дослідження виявлено, що такі порушення хоч і не містять ознак корупції, 

але за своїм змістом порушують норми, визначені в Законі України «Про 

запобігання корупції». 

Доведено, що адміністративна відповідальність за порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції за своїм 

змістом характеризується: 1) нижчим ступенем суспільної небезпеки; 2) 

адміністративна відповідальність може наставати за порушення, які не 

мають на меті отримання неправомірної вигоди; 3) правопорушення, 

пов’язані з корупцією, не можуть бути вчинені з необережності; 4) мають 

високий ступінь практичної реалізації; 5) не є корупцією в чистому 

вигляді. 

7. Сформульовано та обґрунтовано висновок, що поняття 

«заборона» і «обмеження» – це окремі юридичні та фактичні наслідки, які 

базуються на нормах законів, результатом яких є зменшення обсягу 
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дозволеної поведінки осіб шляхом встановлення вужчих меж прийнятної 

поведінки, що зазвичай мають тимчасовий та суб’єктний характер і 

спрямовані на досягнення певних цілей. 

8. Доведено, що особливою рисою для встановлення складу 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, є 

бланкетний характер норми, яка називає основні ознаки складу, але при 

цьому відсилає до інших нормативно-правових актів, зокрема до Закону 

України «Про запобігання корупції» для встановлення детальних 

складових та ознак вчиненого протиправного діяння. 

Запропоновано вважати, що склад адміністративного порушення 

встановлених заборон та обмежень в сфері запобігання корупції – це 

визначена нормами адміністративного права та антикорупційного 

законодавства сукупність пов’язаних між собою ознак, за наявності яких 

діяння вважається адміністративним проступком, що порушує встановлені 

нормативно-правовими актами обмеження, спрямовані на запобігання 

корупції. 

9. На основі адміністративно-деліктного законодавства розкрито 

особливості провадження адміністративних справ в сфері порушення 

спеціальних обмежень, спрямованих на запобігання корупції. Зокрема, 

визначено, що вони належать до групи особливих проваджень, які 

характеризуються наявністю специфічних ознак, що є дотичними до корупції, 

а також ускладненою процедурою та додатковими вимогами щодо здійснення 

провадження. 

Характерними рисами при провадженні у справах щодо 

адміністративних порушень встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції є: 1) особлива підстава порушення адміністративної 

справи – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує спеціальні 

обмеження в сфері запобігання та протидії корупції; 2) спеціальні подовжені 

строки накладення адміністративного стягнення за корупційні 
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правопорушення; 3) триденний строк направлення протоколу з матеріалами 

справи до суду та виключно судовий розгляд справ; 4) обов’язкова присутність 

особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, та обов’язкова 

участь прокурора; 5) включення відомостей про особу, притягнуту до 

адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, 

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення. 

10. Наголошено на особливостях проваджень у справах про 

адміністративні порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції, серед яких головною є наявність характерної 

завершальної стадії – службове розслідування, що здійснюється з метою 

виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення. 

11. На основі аналізу вітчизняного антикорупційного законодавства 

та практики його застосування виявлено складність застосування 

адміністративної відповідальності за порушення спеціальних заборон та 

обмежень, спрямованих на запобігання корупції, що пояснюються: 1) 

процесуальними особливостями провадження у справах про порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків та пожертв; 2) 

особливостями конфіскації предмета правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; 3) колізіями законодавства, які виникають щодо недопущення 

вчинення дій в умовах реального та потенційного конфлікту інтересів; 4) 

присвячена увага розкриттю змісту та виявленню особливостей практичного 

застосування норм, якими передбачене обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності; 5) запровадженням правил щодо 

системи об’єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних 

осіб; 6) механізмом здійснення вибіркового моніторингу способу життя 

суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя 

наявному у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з 

декларацією.  
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12. Сформульовано та запропоновано рекомендації щодо 

вдосконалення правового механізму застосування адміністративної 

відповідальності за порушення встановлених заборон та обмежень в сфері 

запобігання корупції. Зокрема, запропоновано внести такі зміни: 

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

Частину першу статті 25 «Основні і додаткові адміністративні 

стягнення» викласти в такій редакції: «Оплатне вилучення та конфіскація 

предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові 

адміністративні стягнення, позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як спеціальне додаткове; інші 

адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього 

Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні»; 

2. До Закону України «Про запобігання корупції»: 

а) частину 1 статті 24 доповнити пунктом п’ятим такого змісту: «5) 

за можливості здійснити фото- чи відеозапис при виявленні подарунку на 

своєму робочому місці або надходження пропозиції щодо неправомірної 

вигоди»; 

б) частину 5 статті 24 виключити – «5. У випадку наявності в 

особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право 

письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до 

територіального органу Національного агентства, який надає відповідне 

роз’яснення»; 

в) частину 2 статті 53 «Державний захист осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції» доповнити абзацом другим 

такого змісту: «Застосування правових, організаційно-технічних та інших 

спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених 

Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» до осіб, які надають допомогу в запобіганні і 
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протидії корупції або їх близьким особам може здійснюватись в межах 

адміністративного провадження»; 

г) абзац дев’ятий статті 1 «Визначення термінів» викласти в такій 

редакції: «Подарунок (пожертва) – грошові кошти або інше майно, 

переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують 

безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової». 



206 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. – 

Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с. 

2. Платон. Государство / Платон; [пер. с древнегреч. А.Н. Егунов] // 

Платон. Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1971. – Т. 3 – 454 c.  

3. Платон. Законы / Платон; [пер. с древнегреч. А. Н. Егунов] // Платон. 

Государство. Законы. Политика. – М.: Мысль, 1998 –716 с. 

4. Платон. Политика / Платон; [пер. с дрвнегреч. С.Я. Шейнман–

Топштейн] // Платон. Государство. Законы. Политика. – М.: Мысль, 1998. – 

797 с. 

5. Платон. Георгий / Платон; [пер. с дрвнегреч. С. Маркиш] // Платон. 

Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – 365 c. 

6. Платон. Протагор / Платон; [пер. с дрвнегреч. Вл. С. Соловьев] // 

Платон. Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – 253 с. 

7. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель; [пер. Т.А. Миллер] // 

Этика / Аристотель. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 281 с. 

8. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрецької, авт. передм. О. 

Кислюк. – 2 вид. – К.: Основи, 2003. — 239 с. 

9. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права 

с подробным изложением Начал Русского Уголовного Законодательства: 

Часть общая. Ч. 1. / А.Ф. Кистяковский. – Изд. второе, испр. и дополн. – К.: 

Тип. И. и. А. Давиденко, 1882. – 930 c. 

10. Гоббс, Т. Избранные произведения : в 2 т. / Т. Гоббс. М. : Мысль, 

1964. – Т. 2. – 613 с. 

11. Мадіссон В. Основи філософії приватного права / В. Мадіссон. –  

К.: Школа, 2004. – 144 c. 



207 

 

12. Спиноза Б. Богословско – политический трактат / Пер. с латин. 

М.Лопаткина // Спиноза Б. Избр. соч.: В 2 т. – Т.2. – М.: Госуд. изд – во 

полит. лит – ры, 1957. – 284 с. 

13. Руссо Ж.–Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях 

неравенства между людьми / Ж.–Ж. Руссо // Руссо Ж.–Ж. Об 

общественном договоре. Трактаты. – М.: КАНОН–пресс, Кучково поле, 

1998. – 416 c.  

14. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаних / Чезаре Беккариа; пер. с 

итал. М.М. Исаева. – М.: ИНФРА– М, 2004. – 184 c 

15. Монтескье Ш. О духе законов / Шарль Монтескье // Избранные 

произведения / Шарль Монтескье. – М.: Изд–во политической литературы, 

1955. – 570 c. 

16. Кант И. Сочинения: в 6 т. / И. Кант. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4. – 478 

с. 

17. Сковорода Г. Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни 

[Разговор дружескій о душевном мире] / Григорій Сковорода // Григорій 

Сковорода. Твори: в 2 т. / упор. І. А. Табачников. – К.: Вид–во АН УРСР, 

1961. – Т. 1. – 639 c. 

18. Даль В.И. Толковый словарь живаго великорускаго языка / В.И. 

Даль. – М.: Мысль, 1985. – Ч. 2.  – С. 1292–1293. 

19. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – 

М.: Русские словари, 1994. – Т. 2. 754 c. 

20. Українська радянська енциклопедія: У 12 т. 2–е вид. — К.: Головна 

редакція Української радянської енциклопедії, 1974.  Т. 2. – 639 c. 

21. Великий тлумачний словник сучасної української мови / ук–лад. і 

гол. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». 2009. – 1427 c. 

22. Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la 

langue française // Paris: Dictionnaires Le Robert, 1997. – 2552 p.  



208 

 

23.  Хомич В.М. Социальная ответственность и право / В.М.Хомич // 

Право и демократия. – 1989. – №2, С. 26.  

24.  Савченко І.Г. Соціальна відповідальність органів державної влади 

в умовах розбудови соціальної держави: автореф. дис. на здобуття наук 

ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / І.Г. Савченко. − Харків, 2007.  

25. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і 

голов. ред. Бусел В.Т.] – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2003. – 1440 с. 

26. Агапонов А.К. Власть и ответственность (региональный аспект) / 

Агапонов Александр Клементьевич. – Ростов–н/Д, Феникс, – 2002. – 356 с. 

27. Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству / 

И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин. – М., Юрид. лит, 1971. – 240 с. 

28. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл. ] / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2006. –    

477 с. 

29. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций / Алексеев С.С. 

– Т.1. – Свердловск, 1972. – 395 с. 

30. Общая теория права и государства: Учебник / [Под ред. В.В. 

Лазарева]. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с. 

31. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / [За ред. 

В.В. Копєйчикова]. – К.: Юрінком Інтер. – 1997. – 317 с. 

32. Теория государства и права: Курс лекций / [Под ред. Н.И. Матузова 

и А.В. Малько]. – М.: Юрист, 2001. – 776 с., стр.599 

33. Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із 

інструментів побудови демократичного суспільства / Я. Кінаш // Право 

України. – 2006. – № 8. – С. 106–110. 

34. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и ф–тов / 

[Под ред.В.М. Корельського и В.Д. Перевалова]. – М.: Издательская 

группа ИНФРА–М НОРМА, 1997. – 558 с. 



209 

 

35. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / Скакун О.Ф. – 

Харьков: Консум; Ун–т внутр. дел, 2000. – 702 с. 

36. Теория государства и права: Учебник для вузов / [Под ред. М.М. 

Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева]. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и 

право, 2001. – 693 с. 

37. Общая теория государства и права. Академический курс в 2–х 

томах / [Под ред. М.Н. Марченко]. Том 2. Теория права. – М.: „Зерцало”, 

2000. – 611 с. 

38. Сурилов А.В. Теория государства и права / А.В. Сурилов – К.: 

Одесса, 1989. – 438 с. 

39. Плахотный А.Ф. Проблемы социальной ответственности / А.Ф. 

Плахотный – Х., 1981. – 191 с. 

40. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : [Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К.: Істина, 2001. – 

144 с. 

41. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл. ] / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2006. – 

477с. 

42. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: 

проблеми розвитку [Монографія] / Лук’янець Дмитро Миколайович. – К.: 

Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с. 

43. Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності / 

А. Матіос // Право України. – 2006. – № 2. – С. 9–11. 

44. Венедиктов В.С. Юридична відповідальність працівників ОВС 

України [Монографія] / Венедиктов Валентин Семенович. – Харків: Вид–

во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2003. – 269 с. 

45. Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной 

ответственности / Б.Л. Назаров // Советское государство и право, 1981. – 

№10 – С.29–38. 



210 

 

46. Проблемы теории государства и права: Учебник / С.С. Алексеев, 

И.Я. Дюрягин, В.Б. Исаков ; Под. ред. С.С. Алексеева.- М.: Юрид.лит., 

1987. – 448 с. 

47. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141. 

48.  Адміністративне право України : академ. курс : підруч. у 2–х т.: 

т. 1. Заг. частина / [Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., 

Голосніченко І. П., Калюжний Р. А., Ківалов С. В., Кубко Є. Б. та ін.]; за 

ред. Авер’янова В. Б. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 

592 с. 

49. Котюк І. І. Основи публічного права України / І. І. Котюк.- К. : 

Логос, 1998.- 160с. 

50. Советское административное право :Допущено Министерством 

юстиции СССР в качестве учебника для средних специальных учебных 

заведений /Авт. кол. : В. И. Максимовский, А. Ф. Ноздрачев, В. И. Попова 

и др. ; Под общ. ред. В. И. Поповойи М. С. Студеникиной. -2-е изд., 

перераб. и доп. -М. :Юрид. лит.,1988. -319 с. 

51. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України: Конспект 

лекцій  - Харків: Нац. юрид. акад. України, - 1996. - 158 с. 

52. Россинский Б.В. Административная ответственность: [курс лекций] 

/ Б.В. Россинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 512 с. 

53. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України: [Навчальний посібник] / С.Т. Гончарук. – К., 1995. – 80 с. 

54. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР: 

Процессуальное регулирование / И.А. Галаган. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун–та, 1976. – 198 с. 

55. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: 

[Підручник] / В.К. Колпаков. О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 

544 с. 



211 

 

56. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. 

Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник / 

[За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка] –К.: 

ГАН, 2005. – 232 с. 

57. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР / И.А. 

Галаган. – Воронеж: Юридическая литература, 1970. – 252 с. 

58. Сущенко В.Д. Поняття адміністративної відповідальності // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

систематизації законодавства України про адміністративні 

правопорушення», Сімферополь–Ялта, 7–8 грудня 2006 р. – С. 51–57. 

59. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-

методичний посібник. – 3–тє вид., перероб. і доп. – Одеса: Юридична 

література, 2006. – 488 с. 

60. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року № 8074–10 // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 

1984, додаток до № 51, ст.1122. 

61. Коваль Л.В. Адміністративне право: [Курс лекцій для студентів 

юридичних вузів та факультетів] / Л.В. Коваль – К.: Вентурі, 1996. – 208 с. 

62. Остапенко О.І. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення: [Навчальний посібник] / О.І. Остапенко 

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 213с. 

63. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – Ст.490; 1995. – №34. – 

Ст. 268. 

64. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341–III // 

Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001. – 2001 р., № 25, – Ст. 

131. 



212 

 

65. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 

5 квітня 2001 року / [За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. – К.: Каннон. 

– А.С.К. – 2001. – 1104 с. 

66. Закон України від 11 червня 1995 року № 283/95–ВР Про внесення 

змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності посадових осіб” // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1995, N 29, ст.216. 

67. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-

практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 1008 с. 

68.  Янюк Н. Співвідношення понять „посадова особа” та „службова 

особа” в адміністративному праві / Н. Янюк // Право України. – 2001. –    

№ 12. – С. 117–119. 

69.  Старцев О. Питання вдосконалення інституту адміністративної 

відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади України / О. 

Старцев // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 59–

63. 

70.  Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: 

Навчальний посібник / С.В. Ващенко, В.Г. Поліщук. – Запоріжжя: 

Юридичний ін–т МВС України, 2001. – 142 с. 

71.  Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник 

[Укладачі: Городиський М.І., Гуменюк В.А., Джагупов Г.В., Комзюк А.Т., 

Лисач Ю.Г., Салманова О.Ю., Синьов О.В., Тищенко М.М.] за заг. ред. 

канд. юрид. наук, доц. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун–т внутр. справ, 1998. – 

78 с. 

72.  Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: 

[Монографія] / Микола Іванович Мельник – К.: Атіка, 2001. – 304 с. 

73. Словник іншомовних слів / [Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. 

Шкарапута]. – К.: Наук. думка, 2000.– (Словники України). – 680 с. 



213 

 

74. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і 

голов. ред. Бусел В.Т.] – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2003. – 1440 с. 

75. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, 

В.В. Головченко… В.С. Ковальський (кер) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 

– 528 с. 

76.  Юридичні терміни. Тлумачний словник / [В.Г. Гончаренко, П.П. 

Андрушко, Т.П. Базова та ін]; за ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 

320 с. 

77.  Доватур А. И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Сочинения: В 

4–х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 

1983.— 830 с.  

78. Куракин А.В. История предупреждения и пресечения коррупции в 

системе государственной службы Российской Империи / А. В. Куракин // 

История государства и права. – 2003. – №3 . – С. 9–15. 

79.  Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма / Н.Ф. Демидова. – М. : Наука, 1987. –  230 с. 

80.  Куракин А.В. Административно–правовые средства 

предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной 

службы Российской Федерации : автореф. дис. на соискание научн. 

степени д–ра юрид. наук / А.В. Куракин. – Люберцы, 2008. – 48 c. 

81.  Йосифович Д.І. Історичні аспекти боротьби з корупцією (на 

прикладі Конституції Гетьмана Пилипа Орлика 1710 р.) / Д.І. Йосифович // 

Науковий вісник НАВС України. – № 3. – 2004. – С. 286–291. 

82.  Дев’ятий Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження 

з правопорушниками: Доповідь Секретаріату ЕКОСОР від 29 квітня – 

8 травня 1998 р. – Каїр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://daccess–dds–

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V95/568/33/IMG/V9556833.pdf?OpenElement


214 

 

83. Астафьев Л. В. К вопросу о понятии коррупции / В. Л. Астафьев // 

Коррупция в России: Состояние и проблемы: Материалы научно–

практической конференции. – 26–27 Марта 1996 г. – М.: Москов. ин–т 

МВД РФ. – 1996. – С. 119–123. 

84. Мельник М.І. Корупція – корозія влади ( соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії). [Монографія] / Микола Іванович 

Мельник – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с. 

85. Black’s Law Dictionary St. Paul: West Group, Minn, 1999. – 7th ed. – 

1738 p. 

86. Шемшученко С. Ю. Юридична енциклопедія: в 6 т. / 

Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) ті ін. // – К. «Укр. енцикл». – 2001. – 

Т. 3. – С. 369. 

87. Deihim A. R. Current Developments: African Campaign against 

Corruption / A. R. Deihim // Indian Journal of International Law. – 2002. – 

Vol. 21. 

88. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : 

[монографія] / Мельник М. І. – К. : Атіка, 2001. – 304 с. 

89. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування / Ю. Делія // Право України. – 2003. – № 10. – С. 

29–33. 

90. Дані заходів Порогової Програми для України «Виклики 

тисячоліття» (МСС). Стан корупції в Україні. Результати 

загальнонаціонального дослідження // Режим доступу: 

http://udscn.guds.gov.uа/іт 1 еs/Dоs 1/2.рdf. 

91. Закон України від 5 жовтня 1995 року № 356/95–ВР «Про боротьбу 

з корупцією» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 34, ст. 

266. 

http://udscn.guds.gov.uа/іт%201%20еs/Dоs%201/2.рdf


215 

 

92. Закон України від 3 березня 2005 року № 2459–IV «Про внесення 

змін до деяких законів України» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2005, № 16, ст.263. 

93. Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251–V «Про ратифікацію 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції» // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 50, стаття 496. 

94. Закон України від 18 жовтня 2006 року № 252–V «Про ратифікацію 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2006, № 50, стаття 497. 

95. Закон України від 18 жовтня 2006 року № 253–V «Про ратифікацію 

Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 50, стаття 

498. 

96. Закон України від 11 липня 2009 № 1506–VI «Про засади 

запобігання та протидії корупції» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2009, № 45, ст.691. 

97. Закон України від 11 червня 2009 року № 1507–VІ «Про 

відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 

правопорушень» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009 р., № 

45, стор. 1688, стаття 692. 

98. Закон України від 11 червня 2009 року № 1508–VІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009 р., № 

46, стаття 699. 

99. Закон України від 23 грудня 2009 року № 1787–VІ «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010 р., № 9, стаття 87. 

100. Закон України від 10 березня 2010 року № 1962–VІ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії 



216 

 

корупції» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010 р., № 20, стаття 

205. 

101. Закон України від 21 грудня 2010 року № 2808– VI «Про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо 

запобігання та протидію корупції», Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2011, N 25, ст.188. 

102. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 

1700-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. 

103. Рішення Конституційного суду України від 6 жовтня 2010 року 

№ 21–рп/2010 (справа про корупційні правопорушення та введення в дію 

антикорупційних законів) // Офіційний вісник України від 29.10.2010 2010 

р., № 80, стор. 88, стаття 2835, код акту 53084/2010. 

104. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 

квітня 2011 року № 3206–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 40. – ст.404. 

105.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. 

№ 647–р «Про затвердження плану першочергових заходів з подолання 

корупції» // Офіційний вісник України від 25.07.2014 // 2014 р., № 57, ст. 

1559, код акту 73222/2014 

106.  Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14.10.2014 № 1699-VII // 

Відомості Верховної Ради України від 14.11.2014 // 2014 р., № 46, ст. 2047. 

107.  «Модельний кодекс поведінки для державних службовців» 

Режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec%282000%2910_EN

.pdf 

108. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII // Відомості 

Верховної Ради України від 15.03.1994 // 1994 р., № 11, стаття 51. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec%282000%2910_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/Rec%282000%2910_EN.pdf


217 

 

109. Клюшниченко, А. П. Меры административного принуждения, 

применяемые милицией (Особенности. Классификация. 

Системовыражение) [Текст] : учеб. пособие / А. П. Клюшниченко. – Киев : 

НИиРИО КВШ МВД СССР, 1979. – 88 с. 

110. О. М. Якуба. Советское административное право (Общая часть). / 

Якуба О.М. – Киев: «Вища школа», 1975. – 231 с. 

111. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підруч. / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 543 с. 

112. Монтескье Ш. О духе законов [Текст] / Ш. Монтескье // О 

свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли 

. (Серия «Общественная мысль: исследования и публикации».) – М.: 

Наука, 1995. – С.73–97. 

113. Берлин И. Философия свободы. Европа [Текст] / И. Берлин – М.: 

Новое литературное обозрение, 2001. – 449 с. 

114.  Прецендентные дела Комитета по правам человека [Текст]: 

Сборник / Сост. Р. Хански, М. Шейнин – Турку: Институт прав человека, 

2004. – 484 с. 

115. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько. – 

2–е изд., перераб. и доп., науч. – М.: Юристъ, 2003. – 250 с. 

116. Ягофорова И. Д. Право как мера ограничения свободы : дис... 

канд. юрид. наук.: 12.00.01 / И. Д. Ягофорова. – Екатеринбург, 2004. – 

206 с. 

117. Должиков А. В. Конституционные критерии допустимости 

ограничения основных прав человека и гражданина в Российской 

Федерации : автореф дис… канд. юр. наук: спец. 12.00.02 / 

А. В. Должиков. – Тюмень, 2003. 

118. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права : курс 

лекций / Ф. Н. Фаткуллин . – Казань.: Изд-во Казанского гос. Ун-та, 1987. – 

336 с. 



218 

 

119. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора : учеб. пос. / 

А. Ф. Черданцев. – М. :ЮНИТИ, 2003. – 381 с. 

120. Ківалов С.В. Організація державної служби в Україні: навч.–

метод. посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р Біла. Одеса: Юридична література, 2002. – 

328 с. 

121. Битяк Ю.П. Административное право Украины (Общая часть) : 

учеб. пособ. / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – X. : Одиссей, 1999. – 224 c. 

122. Бахрах Д.Н. Административное право : учебн. для вузов / Д. Н. 

Бахрах. – М. : БЕК, 1997. – 368 с. 

123. Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / 

за ред. В.В.Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 317 с 

124. Алфьоров, С. М. Адміністративне право України. Загальна 

частина [Текст] / С. М. Алфьоров. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 

216 с. 

125. Рогульський С.С. Адміністративно–правові заходи боротьби з 

корупцією в Україні : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Рогульський 

С. С.  . – К., 2005. – 187 с. 

126. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. / 

В.К. Колпаков – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с. 

127. Хашев В.Г. Дослідження родового об’єкта злочинів у сфері 

службової діяльності / В.Г. Хашев // Вісник Запорізького юридичного 

інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

– 2009. – № 2. – С. 155–163. 

128. Біленчук І.А. Адміністративне право України : навч. посібн. / І.А. 

Біленчук. – К. : А.С.К., 2004. – 175 с. 

129. Адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / за заг. 

ред. А.Т. Комзюка. – 3–тє вид., доопр. – Х. : Вид–во Харк. нац. ун–ту 

внутр. справ, 2007. – 80 с. 



219 

 

130. Тучак Р.М. Адміністративно–правові засади боротьби з 

корупцією : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Р.М. Тучак. – Х., 2007. – 

198 с. 

131.  Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально–правові проблеми 

протидії корупції : дис. доктора юрид. наук : 12.00.08/ Мельник М.І. – К., 

2002. – 506 с. 

132.  Лист Міністерства юстиції України від 18.12.2009 р. № 967–0–2–

09–22  [Електронний ресурс] // Режим доступу до документу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=v967–323–09 

133.  Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. / 

Колпаков В.К. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с. 

134.  Васильев А.С. К вопросу о соотношении и отраслевой 

принадлежности административного процесса и производства по делам об 

административных правонарушениях / А.С. Васильев, М. Ф.Орзих // 

Производство по делам об административных правонарушениях в органах 

внутренних дел. – К., 1983. – С. 3–9. 

135.  Ківалов С.В. Адміністративне право України : навч.-метод. 

посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – 2–ге вид., перероб. і доп. – О.: Юрид. Л-

ра, 2002. – 312 с. 

136.  Масленников М.Я. Административно–юрисдикционный процесс 

: сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об 

административных правонарушениях / М.Я. Масленников. – Воронеж : 

Изд-во Воронеж. Ун-та, 1990. – 207 с. 

137.  Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. // Адміністративно–процесуальне 

право  України: Підручник / За ред. О. В. Кузьменко.– К.: Атіка, 2007.– 416 

с. 

138.  Шергин А.П. Административная юрисдикция / А.П. Шергин. – 

М. : Юрид. лит., 1979. – 134 с. 



220 

 

139.  Миколенко А.И. Административный процесс и 

административная ответственность в Украине: учеб. пособ. / А.И. 

Миколенко. – Х. : Одиссей, 2004. – 272 с. 

140. Битяк Ю.П. Адміністративне право України : підручн. для юрид. 

вузів і факультетів / за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с. 

141. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР 

: учеб. пособ. / Д.Н. Бахрах. – Свердловск : Изд–во Урал. ун–та, 1989. – 204 

c. 

142. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть: 

учеб. пособ. / А.С. Васильев. – Х. : Одиссей, 2001. – 288 с. 

143. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

144. Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні 

правопорушення : дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Терещук. – 

О., 2000. – 177 с. 

145. Бандурка A.M. Административный процесс: учебник / А.М. 

Бандурка, Н. М.Тищенко. – К. : Литера, 2001. – 337 с. 

146. Овсянко Д.М. Административное право: учеб. пособ. 3–е изд., 

перераб. и доп. / Д. М. Овсянко. – М.: Изд–во «Юристъ», 2002. – 468 с. 

147. Бевзенко В.М. Прокурор в адміністративному судочинстві 

України / Бевзенко В.М. // Південно-український правничий часопис. − 

2009. − № 1. − С. 150-153 

148.  Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції 

України від 11 січня  2012 р. № 39/5 // Офіційний вісник України. – 2012. –

№6. – Ст. 223. 

149.  Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 

р. № 606–XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – стаття 813. 



221 

 

150.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року 

№ 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 

стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування» / Офіційний вісник України. – 2011. – № 79, стаття 2912, 

код акту 58646/2011.   

151. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / В.С. Щербина. – 

К.: Юрінком Інтерс, 2003. – 480 с.  

152.  Советское администрвнативное право : Учебник / А.П Алехин, 

В.В. Бесчеревніх, А.А. Кармолицкий ; под. ред. Ю.М. Козлова . М. : Юрид. 

Лит., 1985. – 544 с.  

153.  Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка 

/ Ю.С. Шемчушенко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова; за заг. ред. О.І.Ющика. 

– К.: Парл. Вид–во, 2007. – 208 с.  

154.  Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч: У 

двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова) 

та ін.. – К.:ТОВ «Видавництво» «Юридична думка», 2007. – 592 с.  

155.  Юридична енциклопедія в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко 

(голова редкол.) та ін.. – К.: Українська енциклопедія, 2002. – Т.4: Н–П. 

720 с. 

156.  Офіційний сайт Transparency International // Режим доступу: 

http://www.transparency.org/cpi2014/results 

157. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 

647–р «Про затвердження плану першочергових заходів з подолання 

корупції» // Офіційний вісник України від 25.07.2014 // 2014 р., № 57, стор. 

36, стаття 1559, код акту 73222/2014 

158.  Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435–IV // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40–44, ст.356 

159.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. 

№ 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як 

http://www.transparency.org/cpi2014/results


222 

 

подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям» // Офіційний 

вісник України, від 02.12.2011, 2011 р., № 91, стор. 147, стаття 3302, код 

акту 59284/2011 

160.  Кодекс законів про працю УРСР, затверджений Постановою 

ВЦВК 10 грудня 1918 року// Збірник законів УРСР. – 1918. – № 47. – Арт. 

612. 

161. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ 

і організацій». – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/245-93-

%D0%BF. 

162. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій 30 червня 1993 р. № 76. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93 

163. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості 

Верховної Ради, 2003, № 18–22, ст.144 

164.  Діхтієвський П.В. Захист прав, свобод та законних інтересів 

громадян України у процесі здійснення правоохоронної діяльності: 

Монографія / Діхтієвський П.В., Філонов В.П., Філонов О.В., Коваль М.В. 

та ін.: За заг. ред. д.ю.н., проф. П.В. Діхтієвського  – Донецьк: Вид – во 

«Ноулідж» (донецьке віділення), 2009. – 219с. 

165.  Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві» Відомості Верховної Ради України, 1994, N 

11 (15.03.94), ст. 51 // Голос України, 1994, 03, 02.03.94 N 40 

166.  Measures Against Corrupt Practices of Transnational and other 

Corporations, their Intermediaries and Others Involved: UN General Assembly 

Resolution 3514(XXX) of 15 December 1975 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://daccess–dds–

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement


223 

 

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenEle

ment 

167. Lashbrooke E. C. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977: A 

Unilateral Solution to an International Problem / E. C. Lashbrooke // Cornell 

International Law Journal. – 1979. – № 12. – P. 227 – 243. 

168.  US Code, Title 15 – Commerce and Trade [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_15.html 

169. United Nations Declaration against Corruption and Bribery in 

International Commercial Transactions: UN General Assembly Resolution 

A/RES/51/191 of 16 December 1996 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm 

170. Crutchfield G. B. On the Threshold of the Adoption of Global 

Antibribery Legislation: A Critical Analysis of Current Domestic and 

International Efforts toward the Reduction of Business Corruption / G. B. 

Crutchfield, K. A. Lacey, J. Birmele // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 

– 1999. – Vol. 32. – P. 9 – 48. 

171. Action Against Corruption: UN General Assembly Resolution 

A/RES/51/59 of 12 December 1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm 

172. United Nations Declaration against Corruption and Bribery in 

International Commercial Transactions: UN General Assembly Resolution 

A/RES/51/191 of 16 December 1996 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm 

173. International Cooperation Against Corruption and Bribery in 

International Commercial Transactions: UN General Assembly Resolution 

A/RES/52/87 of 12 December 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010956.pdf 

174. Action Against Corruption and Bribery in International Commercial 

Transaction: UN General Assembly Resolution A/RES/53/176 of 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement
http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_15.html
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r059.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r191.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010956.pdf


224 

 

15 December 1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010969.pdf 

175. Action Against Corruption: UN General Assembly Resolution 

A/RES/54/128 of 17 December 1999 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021775.pdf 

176. Preventing and Combating Corrupt Practices and Illegal Transfer of 

Funds and Repatriation of Such Funds to the Countries of Origin: UN General 

Assembly Resolution 55/188 of 25 January 2001 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.undemocracy.com/A–RES–55–188.pdf 

177. Strengthening International Cooperation in Preventing and Combating 

the Transfer of Funds of Illicit Origin, Derived from Acts of Corruption, 

Including the Laundering of funds, and in Returning such Funds: ECOSOC 

Resolution 2001/13 of 24 July 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2001/resolution%202001–13.pdf 

178. An Effective International Legal Instrument Against Corruption: UN 

General Assembly Resolution 55/61 of 22 January 2001 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010993.pdf 

179. Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal 

Instrument Against Corruption: UN ECOSOC Resolution 2001/46 of 

9 April 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021769.pdf 

180. International Cooperation in the Prevention, Investigation, Prosecution 

and Punishment of Economic Fraud and Identity–Related Crime: ECOSOC 

Resolution 2009/22 of 30 July 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/ECOSOC_resolution

_2009_22.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010969.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021775.pdf
http://www.undemocracy.com/A-RES-55-188.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2001/resolution%202001-13.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010993.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021769.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/ECOSOC_resolution_2009_22.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/ECOSOC_resolution_2009_22.pdf


225 

 

181. United Nations Convention against Transnational Organized Crime: 

UN General Assembly Resolution A/RES/55/25 of 15 December 2000 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undemocracy.com/A–

RES–55–25.pdf 

182. United Nations Convention against Corruption: UN General 

Assembly Resolution A/RES/58/4 of 31 October 2003 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.un–documents.net/a58r4.htm 

183. Зінчук О. Конвенція ООН проти корупції: правовий базис 

запобігання та протидії корупції в Україні / О. Зінчук [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/21048 

184. Windsor D. Multilateral Cooperation to Combat Corruption: 

Normative Regimes Despite Mixed Motives and Diverse Values / D. Windsor, 

K. A. Getz // Cornell International Law Journal. – 2000. – Vol. 33. – P. 731 – 

772. C. 768 

185.  Establishing the “Group of States Against Corruption – Greco” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Greco9905.htm 

186. Statute of the GRECO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/statute_en.asp 

187. About Transparency International // TI official site [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/about_us 

188. Transparency International Global Priorities / TI Official Website 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.transparency.org/global_priorities 

189. Political Corruption as a Global Priority. // TI official site 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics 

http://www.undemocracy.com/A-RES-55-25.pdf
http://www.undemocracy.com/A-RES-55-25.pdf
http://www.un-documents.net/a58r4.htm
http://www.minjust.gov.ua/0/21048
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Greco9905.htm
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/statute_en.asp
http://www.transparency.org/about_us
http://www.transparency.org/global_priorities
http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics


226 

 

190. Transparency International Global Priorities / TI Official Website 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.transparency.org/global_priorities 

191. Frequently Asked Questions about Transparency International // TI 

official site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.transparency.org/news_room/faq/faq_ti 

192. Anti–Corruption Campaign of GW // Global Witness Official Site 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption 

193. Conflicts and Corruption // Global Witness official site [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict 

194. Accountability as a Global Priority // Global Witness official site 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.globalwitness.org/campaigns/accountability 

195. Невмержицький Є. В. Правові проблеми боротьби з економічною 

злочинністю і корупцією: Навч. посіб. / – К.: АПСВ, 2005. – 415 с. 

196.  UK Bribery Act 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents 

197. Criminal Code of the French Republic (English version) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://legislationline.org/download/action/download/id/3316/file/France_Crimin

al Code updated on 12–10–2005.pdf 

198. German Criminal Code (Strafgesetzbuch) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.gesetze–im–internet.de/stgb/index.html 

199. Закон про кримінальну відповідальність військових 

(Wehrstrafgesetz) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gesetze–im–internet.de/wstrg/index.html 

200. Germany: Phase 3 Report on the Application of the OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

http://www.transparency.org/global_priorities
http://www.transparency.org/news_room/faq/faq_ti
http://www.globalwitness.org/campaigns/corruption
http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict
http://www.globalwitness.org/campaigns/accountability
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
http://legislationline.org/download/action/download/id/3316/file/France_Criminal%20Code%20updated%20on%2012-10-2005.pdf
http://legislationline.org/download/action/download/id/3316/file/France_Criminal%20Code%20updated%20on%2012-10-2005.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/wstrg/index.html


227 

 

Business Transactions and the 2009 Revised Recommendation on Combating 

Bribery in International Business Transactions [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/5/45/47416623.pdf 

201. German Criminal Code (Strafgesetzbuch) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.gesetze–im–internet.de/stgb/ 

202. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.gesetze–im–internet.de/owig_1968/BJNR004810968.html 

203. US Code, Title 18 – Crimes and Criminal Procedure [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_18.html 

204. US Code, Title 18 – Crimes and Criminal Procedure [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_18.html 

205. Principles of Ethical Conduct for Government Officers and 

Employees, Executive Order 12674 of April 12, 1989 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ethics.od.nih.gov/lawreg/EO12674.htm 

206.  Code of Ethics For Government Service [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://usgovinfo.about.com/blethics.htm 

207. Fourteen Principles of Ethical Conduct for Federal Employees 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.justice.gov/jmd/ethics/generalf.htm#1 

Code of Ethics For Government Service [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://usgovinfo.about.com/blethics.htm 

208.  Prevention of Bribery Ordinance (Hong Kong) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/201/ 

http://www.oecd.org/dataoecd/5/45/47416623.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/BJNR004810968.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_18.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_18.html
http://ethics.od.nih.gov/lawreg/EO12674.htm
http://usgovinfo.about.com/blethics.htm
http://www.justice.gov/jmd/ethics/generalf.htm#1
http://usgovinfo.about.com/blethics.htm
http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/201/


228 

 

 

 



229 

 

 

 



230 

 

 

 



231 

 

 

 



232 

 

 

 



233 

 

 

 

 

 


