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Зусилля України у боротьбі з корупцією: поточний стан 

 

(Іван Пресняков, Інститут публічної політики, спеціально для ГІ «Європа без Бар’єрів») 

 

На початку 2013 року прогрес у прийнятті і впровадженні антикорупційного законодавства 
було проголошено одним з пріоритетів українського уряду. Адже прогрес у виконанні взятих 

Україною перед ЄС зобов’язань прямо впливає на долю Угоди про асоціацію, яку можуть 
підписати під час саміту Україна - ЄС у Вільнюсі восени 2013 року.  

План дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України у частині боротьби з корупцією 

говорить про необхідність на першій (нормативній) фазі: 1) ухвалення антикорупційного 
законодавства; 2) створення «єдиного та незалежного» антикорупційного органу; 3) посилення 
координації між органами влади, відповідальними за боротьбу з корупцією. 

 Ці пункти конкретизуються у рекомендаціях GRECO (Групою держав проти корупції Ради 

Європи), оскільки сам по собі Європейський Союз чітких критеріїв та вимог щодо змісту 
антикорупційних кроків для України не висуває. 

Однак вже на етапі прийняття внутрішньоурядових планів відбулося суттєве 
«переосмислення» змісту даних рекомендацій українською стороною, головною жертвою якого 
стало створення антикорупційного органу. Поточні урядові плани не передбачають жодних 

заходів щодо створення нового антикорупційного органу чи збільшення спроможностей у 
існуючих. Тому, виконання другого пункту вищезазначеного плану навряд чи відбудеться до 
саміту Україна-ЄС. Натомість, прийнятий на початку 2013 року пакет антикорупційних 

законопроектів в принципі відповідає першому пункту вищезазначеного плану. Це відображає 
ширшу тенденцію в українській антикорупційній політиці: існує небажання органів влади 

займатися інституційним будівництвом у цій сфері; натомість перевага надається законотворчій 

роботі. 
 

Створення координуючого антикорупційного органу: « у нас все є, нам нічого не треба» 

 

Прийнятий у лютому 2013 року План першочергових заходів щодо інтеграції України до 
Європейського Союзу на 2013 рік не містить жодних зобов’язань щодо подальшої роботи зі 
створення антикорупційного органу. Хоча відповідна рекомендація GRECO щодо створення 
органу, який би не мав правоохоронних функцій, а відповідав виключно за координацію 

здійснення антикорупційної політики та її моніторинг, станом на квітень 2013 року вважалася все 
ще повністю не виконаною. 

Посилання на «спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики», який 

має утворюватись Президентом України, також міститься у статті 5 Закону «Про запобігання та 
протидію корупції». Однак замість створення такого органу, зусилля уряду витрачаються більшою 

мірою на те, аби довести GRECO, що існуючий інституційний дизайн і так є задовільним. 

Причому, частково ці зусилля дали свій результат. 
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Спочатку, Указом Президента від 5 жовтня 2011 року, який все ще залишається чинним, 

функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики були тимчасово 

покладені на Міністерство юстиції, яке до сьогоднішнього часу збирає інформацію від усіх 

уповноважених органів та щорічно звітує про хід реалізації антикорупційної політики.  

Пізніше, Президентом  було створено Національний антикорупційний комітет (НАК), який є 
консультаційно-дорадчим органом, який формується з представників різних зацікавлених органів 
влади. Історія діяльності цього органу дає всі підстави зовнішнім експертам вважати, що він 

створювався не стільки для координації антикорупційної політики, скільки для звітування перед 

GRECO. Зі створенням НАК до нього не перейшло жодних функцій Міністерства юстиції з 
координації антикорупційної політики; більше того, самі засідання НАК відбуваються дуже рідко, 

а Укази Президента з приводу діяльності НАК стосуються більшою мірою змін у складі та 
структурі цього органу. 

Міністерство юстиції, з огляду на свій «тимчасовий» статус уповноваженого органу, не 
посилює своїх спроможностей у сфері протидії корупції, займаючись переважно законодавчим 

забезпеченням антикорупційної політики та взаємодією з GRECO. НАК же, після свого створення 
так і не розпочав ефективної роботи, і більшість експертів кажуть про такі його недоліки як низька 
політична вага, нерезультативність та інституційна слабкість. 

Хоча існуюча дихотомія жодним чином не сприяє появі ефективних політичних органів, які 
б координували антикорупційну політику, схоже, для української сторони цей результат є 
задовільним. Формальна оцінка даних процесів з боку експертів GRECO дала їм можливість 
зробити висновок, що НАК в цілому може відігравати роль координуючого органу за умов певних 

змін у його складі (збільшення представництва громадських організацій) та збільшення його 
незалежності.  

Відтак, GRECO у 2012 році відзначило часткове виконання Україною своєї першої 
рекомендації і залишила цю рекомендацію непереглянутою у 2013 році. Це означає, що Україна і 
далі буде наполягати на тому, що саме НАК виконує функцію органу, про який йдеться у звіті 
ГРЕКО, і, отже, суттєвих змін у інституційному оформленні антикорупційної політики не 
потрібно. 

Для створення ефективного політичного антикорупційного органу на сьогоднішній день 
немає політичної волі, а існуючий тиск з боку європейських структур, незалежних експертів чи 

політичної опозиції недостатній, або ж уряд навчився його оминати. Тому перспектив створення 
ефективної системи інститутів у цій сфері у середньостроковій перспективі дуже мало. 

 

Правоохоронний антикорупційний орган: питання без відповіді 

 

Іншим виміром інституційної проблеми є дискусія щодо створення правоохоронного 

антикорупційного органу. Хоча подібна вимога з боку Ради Європи чи Європейського Союзу до 

України відсутня, розчарованість роботою СБУ та Генпрокуратури у розслідуванні корупційних 

правопорушень приводить частину експертів до висновку про необхідність створення 
спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу. Реформування кримінальної юстиції, 
яке повільно відбувається в Україні, дає шанс говорити про створення такого органу у 
середньостроковій перспективі. Хоча політична ситуація навколо цього процесу не є зрозумілою. 

 



 

3 

 

 

 

 

 

Новий Кримінально-процесуальний кодекс змінив підслідність різних категорій справ, 
передавши більшість з них Міністерству внутрішніх справ, а розслідування злочинів, скоєних 

державними службовцями високого рангу, співробітниками правоохоронних органів і суддями – 

новостворюваному Державному бюро розслідувань (ДБР), яке фактично має стати аналогом 

антикорупційного правоохоронного органу, про який давно казали експерти.  

Однак, час створення ДБР очевидно затягнеться. Згідно нового КПК, крайній термін його 
створення – п’ять років після прийняття кодексу. До цього справи, які мають розслідуватись ДБР, 

залишаються у Генеральної прокуратури. Генпрокуратура регулярно заявляє про «передчасність» 

створення ДБР, мотивуючи це необхідністю прискіпливого аналізу того, як впроваджується у дію 

новий КПК і тих проблем, які можуть виникати у цьому процесі.  
На якнайскорішому створенні ДБР не наполягає і політична опозиція. У поточних 

політичних умовах, коли правоохоронні органи та судова система працюють як інструменти 

вибіркового політичного переслідування, створення будь-якого нового органу слідства 
сприйматиметься опозиційною частиною парламенту з великою підозрою. Навряд чи опозиція 
наполягатиме на такому політичному кроці, не маючи гарантій, що новий орган досудового 

слідства буде хоч трохи більш політично нейтральний за свого попередника.   
Тому, на сьогоднішній день українська опозиція, судячи з її законодавчих ініціатив, обрала 

тактику «непомічання» ДБР та продукування власних законопроектів-гасел, які висвітлюють її 
позицію з даного питання. Йдеться, в першу чергу про законопроекти «Про Національне 
антикорупційне бюро» (реєстр. №  2218) та «Про антикорупційну перевірку чиновників усіх 

рівнів» (реєстр. № 2219), подані лідерами трьома опозиційних сил до парламенту і нещодавно ним 

відхилені.  
Їх суть полягає у створенні органу, який би суміщав у собі повноваження правоохоронного 

органу з розслідування корупційних правопорушень з функціями перевірки фінансових декларацій 

високопосадовців. Однією з найбільш суперечливих характеристик пропонованого органу є його 
підзвітність і підконтрольність парламенту, що не повністю узгоджується з діючою Конституцією. 

Інша проблема полягає у повному ігноруванні авторами законопроектів положень Кримінально-

процесуального кодексу щодо створення ДБР і, відповідно, у дублюванні повноважень 
пропонованого бюро з ДБР – а саме повноважень здійснення оперативно-розшукової діяльності та 
проведення досудового слідства щодо діянь, пов’язаних з корупцією та посадовими злочинами, які 
скоїли вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і органів місцевого 

самоврядування.  
Оскільки, ні партія влади, ні опозиція не зацікавлені у якнайскорішому створенні ДБР, це 

питання, швидше за все, буде вирішуватись по суті лише після наступних президентських виборів. 
 

Прогрес у законодавстві компенсує стагнацію у інституційному розвитку 

 

Компенсуючи відсутність прогресу у створенні інституційних рамок для боротьби з 
корупцією, Україна у першій половині 2013 року прийняла ряд законів, покликані 
продемонструвати Європейському Союзу серйозність урядових намірів боротися з корупцією і 
виконати деякі пункти Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.  
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Насамперед йдеться про пакет з чотирьох законопроектів, які запроваджують цілий ряд 

новацій у нормативні рамки боротьби з корупцією (реєстр. №№ 2802, 2803, 2837, 2990). 

По-перше, дані законопроекти дещо покращили ситуацію з виконанням чотирьох 

рекомендацій GRECO, які до цього часу вважалися невиконаними або виконаними частково: 

• скасовано адміністративну відповідальність за корупцію через видалення 
відповідних статей з Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно, корупція 
стала лише кримінально караним правопорушенням; 

• введено інститут спеціальної конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Відтепер конфіскуються отримані внаслідок корупції доходи, перетворені у майно чи 

інвестиції, а також доходи, передані третім особам, якщо вони знали або мали знати про їх 

походження; 
• дещо посилився захист осіб, які інформують про підозри у корупції на робочому 

місці; 
• запроваджено кримінальну відповідальність юридичних осіб за корупційні 

правопорушення. 
 

По-друге, у законодавстві з’явився і цілий ряд новацій, на яких наполягали громадські 
експерти-антикорупціонери. Зокрема, відкритим для громадськості стає Єдиний державний реєстр 

осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, з’являється вимога 
публікувати декларації високопосадовців наряду з друкованими ЗМІ також і на офіційних веб-

сайтах державних установ. При цьому розширюється перелік таких високопосадовців. Також, 

майже в два рази знижується вартість покупки, за яку необхідно звітуватися у цих деклараціях – з 
150 до 80 тис. грн.  

По-третє, з’являються механізми контролю за змістом декларацій чиновників. В органах 

влади створюються уповноважені підрозділи, які мають організовувати проведення «логічного та 
арифметичного контролю» за змістом таких декларацій. 

По-четверте, значним чином реформується інструмент антикорупційної експертизи. 

Відтепер не лише Міністерство юстиції здійснює експертизу усіх законопроектів, які 
розробляються Кабінетом Міністрів, а і профільний комітет Верховної Ради надає висновки щодо 

корупціогенних ризиків усіх законопроектів, які потрапляють  до парламенту. У перспективі це 
може стати серйозним інструментом для більш ефективної антикорупційної політики. 

Звичайно, кожне з перерахованих вище досягнень має свій зворотній бік. Рух у напрямку 
виконання рекомендацій GRECO є неповним. Реєстр корупціонерів, що стане публічним, навряд 

чи міститиме в собі прізвища високопосадовців, адже до відповідальності притягаються, як 
правило, лише чиновники нижчої ланки. Гранична сума покупки у 80 тис. грн. все ще надто 
висока для того, аби дієво контролювати значні витрати чиновників. Створювані уповноважені 
підрозділи матимуть замало можливостей контролювати декларації посадовців високого рівня, та 
й відповідальність за неповний чи неправдивий зміст цих декларацій так і не була введена. Та і 
анонсована антикорупційна експертиза законопроектів поки що не запрацювала в повну міру для 
того, аби можна було судити про її дієвість. 
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Тому, не зважаючи на певні успіхи у нормативному забезпеченні антикорупційної політики, 

їх можна вважати лише черговим кроком з серії необхідних. Прийняті на початку 2013 року 
антикорупційні законопроекти зафіксували існуючий на цей час політичний баланс та межу 
компромісу на який готові піти різні політичні партії у створенні більш відкритих та дієвих 

антикорупційних норм. У найближчій перспективі цей баланс може бути переглянутий лише під 

впливом зовнішніх факторів. Тому, для подальшого прогресу у цій галузі громадянське 
суспільство,  неурядові експерти та зовнішні партнери України мають визначити кілька наступних 

короткотермінових завдань, на лобіюванні вирішення яких вони мали б зосередити свої зусилля.  
 

Спеціальні антикорупційні органи: досвід деяких країн - нових членів ЄС та інших 

країн Східного партнерства  

 

Попередній аналіз створення спеціальних антикорупційних органів у кількох країнах-нових 

членах ЄС та країнах Східного партнерства ЄС дає можливість зробити кілька спостережень, 
актуальних для України.   

Спеціальні антикорупційні органи, що мають повноваження самостійно проводити 

розслідування корупційних злочинів, і які створюються у країнах з порівняно короткою історією 

демократичного розвитку, у своїй роботі надто часто наражаються на критику, в основі якої – 

звинувачення у політичній залежності їх керівництва і, відповідно, заангажованості їх роботи. 

Досвід Польщі є показовим у цьому плані. 
Порівняно з цим, досвід створення координаційних органів, які відповідають за реалізацію 

політики боротьби з корупцією і мають повноваження щодо її визначення, є більш позитивним. 

Оскільки такі органи не є правоохоронними і не мають потенціалу бути використаними як 
інструменти зведення політичних рахунків, ставлення політиків та експертів до їх роботи більш 

толерантне. За наявності політичної волі вищого керівництва держави та відповідних ресурсів 
всередині цих органів, вони здатні відігравати важливу роль у розробці та реалізації 
антикорупційної політики.  

Крім того, досвід Грузії засвідчує, що первинним фактором успіху є саме політична воля до 
боротьби з корупцією, а не інституційний дизайн відповідних органів. Не маючи спеціальних 

координаційних чи правоохоронних антикорупційних органів у перші роки проведення реформ, 

Грузія, тим не менш, спромоглася здійснити значний прорив у боротьбі з корупцією. 

Антикорупційний орган, створений  лише під тиском зовнішніх партнерів країни, не буде 
успішним у своїй роботі, як, наприклад, доводить досвід Молдови. 

Польща: спецслужба, яку звинувачують у політично вмотивованих діях 

У 2006 році у Польщі з’явилося Центральне антикорупційне бюро (CBA), яке створювалося 
під гаслами проведення більш інтенсивної боротьби з корупцією. Серед аргументів на користь 
створення такого органу було  і твердження, що вимоги його створення випливають зі змісту 
Конвенції ООН проти корупції.  

Центральне антикорупційне бюро є спеціальною службою, головне завдання якої –  протидія 
корупції та боротьба з нею в органах державної влади і самоврядування, а також охорона 
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економічних інтересів держави. Діяльність бюро включає в себе проведення слідчих операцій, 

затримання, обшуків, зовнішнього спостереження, прослуховування тощо1
. 

За першочерговим задумом, CBA мало б працювати як політично нейтральний орган. 

Керівник бюро призначається і звільняється з посади головою уряду після консультацій з 
Президентом країни, Колегією зі справ спеціальних служб та профільним парламентським 

комітетом. Термін повноважень керівника бюро становить чотири роки, причому поновлення на 
цій посаді можливе лише один раз. Кандидат повинен відзначатись відповідними професійними та 
моральними якостями. Його звільнення з цієї посади можливе лише в трьох випадках: коли не 
відповідає професійним та моральним стандартам визначених даним законом, сам складе свої 
повноваження або ж за станом здоров’я. Заступники керівника бюро призначаються і звільняються 
прем’єр-міністром країни за поданням керівника бюро2

. 

За невеликий час роботи Бюро оцінка його дій не є однозначною. З одного боку, його 

діяльність приносить певні результати. З іншого боку, робота Бюро також регулярно піддається 
значній критиці. Головними проблемами  називають політичну вмотивованість дій його 
керівництва, брак громадського та парламентського контролю за його діяльністю, невисокий 

рівень кваліфікації працівників, який виливається в зловживання повноваженнями, зокрема надто 

часте використовування у роботі бюро практики провокування хабара і прослуховування. 
Скандали навколо спроб співробітників Бюро дати хабарі представникам парламенту та вищим 

посадовим особам  призводять до подальших звинувачень у політичній вмотивованості та не 
сприяють побудові позитивного іміджу Бюро. 

Інша проблема полягає в невизначеності повноважень Бюро у діяльності з профілактики та 
навчання щодо запобігання корупції. Хоча Бюро є спецслужбою,  з початку своєї роботи воно 

розпочало реалізацію інформаційних та освітніх кампаній, хоча і не мало для цього ні 
організаційних спроможностей, ні правових підстав3

.  

Перераховані вище проблеми ставлять на порядок денний питання про необхідність зміни 

процедур добору керівництва Бюро, підвищення кваліфікації його працівників та уточнення його 
повноважень.  

 

Грузія: антикорупційна політика без антикорупційного органу 

Антикорупційні реформи у Грузії почалися реалізовуватись з кінця 2003 року. При цьому, з 
самого початку серйозна увага приділялася реформі основних органів, покликаних боротися з 
корупцією – Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. Також приймалися 
серйозні практичні кроки по боротьбі з корупцією та нове законодавче поле. Великі зусилля були  

 

 

                                                           

1
 POLSKA - Centralne Biuro Antykorupcyjne // Доступно за посиланням: 

http://www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/452/1682/POLSKA__Centralne_Biuro_Antykorupcyjne.html 
2
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz 621) // 

http://bip.cba.gov.pl/ftp/prawo/Ustawa_o_CBA_-_tekst_jednolity.pdf 
3
 Centralne Biuro Antykorupcyjne //  Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu. Warszawa 2012. 

Доступно за посиланням: http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechanizmyprzeciwdziaaniakorupcji.PDF 
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також сконцентровані на проведенні дерегуляції та покращенні умов для ведення бізнесу, що 

можна назвати профілактикою корупції4.  
Протягом перших років всі ці кроки робились без формулювання цілісної антикорупційної 

політики чи створення відповідного спеціалізованого органу. Перша антикорупційна стратегія 
була прийнята у 2005 році. І аж у 2009 році Президент країни створив Міжвідомчу координаційну 
раду по боротьбі з корупцією. Головою цієї ради є Міністр юстиції, один з департаментів цього ж 

міністерства виконує функцію секретаріату Міжвідомчої координаційної ради. Членами ради є 
вищі представники органів виконавчої, судової та законодавчої влади, а також кілька 
представників громадських організацій (включаючи Transparency International – Georgia).  

Завданнями цієї координаційної ради стали розробка оновленої антикорупційної стратегії та 
плану дій, які були прийняті у 2010 році, а також моніторинг їх впровадження, координація 
діяльності різних органів влади з їх виконання, впровадження антикорупційних пропозицій 

міжнародних організацій5
.  

Великою мірою, створення ради стало відповіддю на міжнародні рекомендації зі створення 
такого координуючого органу. На початку його створення існувало побоювання, що рада буде 
малоефективною з огляду на її невисокий офіційний статус – вона не має власного бюджету та 
штату працівників; а також недостатній ступінь незалежності від виконавчої гілки влади.  

Хоча, згодом положення ради дещо зміцнилося, зокрема деякі її повноваження були 

зафіксовані у двох антикорупційних законах. Також, згідно оцінок незалежних експертів, і 
зокрема представників Transparency International – Georgia, в цілому рада працює у прозорий 

спосіб і здатна реалізовувати покладені на неї функції. Поточні рекомендації щодо неї полягають у 
необхідності подальшого посилення спроможностей її секретаріату, функції якого виконують 
кілька співробітників Аналітичного департаменту Міністерства юстиції, які перевантажені іншими 

функціями6
. 

При цьому у Грузії не створено окремого правоохоронного органу, який би займався 
виключно корупційними правопорушеннями. Ці повноваження розподілені серед різних 

правоохоронних органів.  
Відсутність спеціалізованого правоохоронного органу та пізнє створення органу координації 

політики не мало значного негативного ефекту на впровадження антикорупційної політики. 

Навпаки, грузинський досвід боротьби з корупцією вважається одним з найбільш успішних серед 

країн Східного партнерства ЄС. 

 

Молдова: реформи антикорупційних органів дають обмежений ефект 

Центр по боротьбі з економічними злочинами та корупцією Молдови було створено у 2002 

році у відповідь на міжнародні вимоги сформувати інституційну основу для боротьби з корупцією  

 

                                                           

4
 Urushadze, Erekle, "National Integrity System - Georgia." "Executive Summary: Country and Corruption Background." 

Transparency International - Georgia, Caitlin Ryan ed. (2011). http://transparency.ge/nis/2011/executive-summary 
5
 Anty-Corruption Council // http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=647 

6
 Urushadze, Erekle, "National Integrity System - Georgia." "Introduction: Anti-Corruption Activities" Transparency 

International - Georgia, Caitlin Ryan ed. (2011). http://transparency.ge/nis/2011/introduction/anti-corruption-activities 
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в цій країні. Для організації його роботи парламентом країни було прийнято відповідний закон та 
підзаконні нормативно-правові акти. 

Повноваження Центру з самого початку були досить широкими і полягали у профілактиці, 
виявленні, аналізі та припиненні корупційних, фінансових та податкових правопорушень, протидії 
корупції, відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; проведенні антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів7
.  

Пізніше, з прийняттям нової антикорупційної стратегії Молдови у 2011 році і створенням 

Моніторингової групи для аналізу її впровадження, Центр також взяв на себе функцію 

секретаріату цієї групи8
. 

Однак, ефективність роботи Центру регулярно ставилась під сумнів як внутрішніми так і 
зовнішніми експертами. Звинуваченнями, що лунали на його адресу, полягали у політичній 

заангажованості, поширеності корупції серед співробітників Центру та браку прозорості у його 
діяльності, надмірно широкій сфері відповідальності Центру, що знижувало ефективність 
антикорупційної діяльності.  

Ця критика  стала причиною реформи Центру у 2012 році. Метою реформи було 

проголошено забезпечення незалежності центру та збільшення його ефективності. Його було 

перейменовано у Національний антикорупційний центр, його повноваження було обмежено 
виключно боротьбою з корупційними злочинами; розслідування решти злочинів перейшло до 
інших правоохоронних органів.   Було змінено керівництво Центру та проголошено про зміну 
процедури його керівництва – проведення відкритого конкурсу, який мав би забезпечити 

деполітизацію посади директора. Директора Центру, згідно реформи, має право звільнити 

парламентська більшість. 
Разом з тим, громадські антикорупційні експерти Молдови після проведення реформи 

вважають її поверхневою та неефективною. Вже після проведення реформи звучав цілий ряд 

звинувачень у тому, що реформований центр залишається політично заангажованою інституцією і, 
відповідно, не може виконувати свої функції ефективно. Останні політичні скандали навколо 

діяльності Центру лише підтверджують ці  твердження9
. 

 

 

 

                                                           

7
 Centre for Fighting Economic Crimes and Corruption // 

http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ByCountriesandRegions/Moldovajigou/201202/t20120210_802425.shtml 
8
 The Practice of the Republic of Moldova in the Fight Against Corruption // 

http://www.unodc.org/documents/corruption/Best%20Practices/Moldova.pdf 
9
 Национальный антикоррупционный центр вышел из подчинения парламента и правительства // 

http://www.grenada.md/post/natsionalinyi_antikorruptsionnyi_tsentr_vyshel_iz_pod4ineniea_vlastei 


