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Корупція є однією з найактуальнішихсоціальних проблем що створюють 

реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку більшості країн 

світу, негативно впливають на всі сторони суспільного життя. В Україні це ганебне 

явище набуло ще й  політичного забарвлення. 

Відповідно до українського законодавства, корупція - це комплексне явище, 

що передбачає використання особою, наданих їй службових повноважень та 

пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди [1]. 

Корупція загрожує національній безпеці, реально протистоїть 

конституційному і суспільному ладу, є однією з причин зростання в Україні 

“тіньової” економіки, проникає у владні інституції, залучаючи у свої ряди окремих 

політичних і громадських діячів. Така ситуація в країні вимагає глибокого та 

багатовекторного аналізу цього явища, формування антикорупційного 

законодавства та розбудови державних інститутів з протидії корупції. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» визначено, що діяльність у запобіганні і протидії корупціїґрунтується на 

таких принципах: 

 верховенства права; 

 законності; 

 комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, 

інформаційних та інших заходів; 

 пріоритетності запобіжних заходів; 

 невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 



 відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

 участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, 

державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; 

 забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, 

відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням. 

Основу антикорупційного законодавства України становлять наступні 

нормативно-правові акти:  

 Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року N 1699-

VII. 

 Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року N 1700-

VII. - Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від  7 квітня 2011 

року N3206-VI  (втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які 

втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення 

відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) 

 Закон України « Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 

жовтня 2014 року N 1698-VII. 

Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним 

органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його 

підслідності, а також запобігання вчиненню нових [2]. 

Європейська спільнота у боротьбі з корупцієюсповідує наступні принципи: 

відкритість влади, прозорість прийняття державних рішень, громадський контроль 

задіяльністю державних органів, свободу слова. 

У 2006 році в Польші було створено новий державний  орган – Центральне 

антикорупційне бюро (Centralne Biuro Antykorupcyjne). Саме на його плечах лежить 

основна відповідальність за боротьбу з хабарництвом та казнокрадством. Важливим 



напрямком діяльності ЦАБ є контроль за доходами та видатками польських 

можновладців. 

До країн, яким вдалося створити ефективний механізм протидії корупції, 

можна віднести Фінляндію, Данію, Ісландію, Швецію, Нідерланди, Люксембург, 

Норвегію, Швейцарію, Велику Британію, Австрію, Ірландію, Німеччину та ін.  

Великих успіхів в протидії корупції досягла Фінляндія. Фінський законодавець 

заклав принципи попередження та застереження вчинення злочинів у кожному 

нормативно-правовому акті, що визначають конкретну сферу діяльності. Ще один 

аспект фінських традицій – „соціальнийконтрольˮ. У Фінляндії є муніципалітети, 

населенняяких становить лише 200 осіб, але вони мають самоврядування. Така 

система є запорукою легітимності влади [3, с.82].  

Боротьба з корупцією стане успішною, за умови повного контролю за 

діяльністю державних інститутів і парламенту, прозорості прийняття рішень на усіх 

рівнях державної влади і місцевого самоврядування, а також суспільного контролю 

за прийняттям доленосних для країни рішень. 
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