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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
У статті проаналізовано сучасні тенденції антикорупційної політики України. Досліджено сутність понят-

тя «корупція» з погляду соціального, політико-економічного, кримінально-правового та кримінологічного вимірів. 
Визначено, що залежно від методологічних підходів корупція у вузькому значенні означає можливість одержання 
власної вигоди у сфері управлінської діяльності, у широкому – загальний результат деформаційних проявів у сфері 
публічного управління. Виділено ряд заходів антикорупційного характеру в контексті забезпечення економічної без-
пеки держави, за такими напрямами: превентивний, правовий, соціально-економічний, організаційно управлінський, 
адаптаційний, напрям забезпечення прозорості та гласності. Проаналізовано тенденції зміни Індексу сприйняття 
корупції в Україні та рейтинг зарубіжних країн за цим індексом. Визначено пріоритети щодо боротьби з корупцією 
в Україні з метою забезпечення економічної безпеки.  

Ключові слова: корупція; антикорупційна політика; запобігання корупції; державне управління; економічна 
безпека. 

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 16. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства однією із загроз 
економічній безпеці держави виступають корупційні процеси, що присутні в усіх сфе-
рах суспільного життя. Корупція здійснює вплив на інтереси як держави загалом, так і її 
окремих громадян, призводить до зниження ефективності управлінських функцій дер-
жавного апарату та несе пряму загрозу безпеці її громадян. 

Нині корупція вийшла за межі кордонів держави і стала транснаціональним яви-
щем. Тому зважаючи на масштаби негативного впливу корупції на розвиток економіки 
кожної країни світу актуальним є дослідження корупції та антикорупційної політики, 
пошук напрямів її вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен корупції з різних поглядів дос-
ліджувався у працях таких науковців, як В. Баштанник, О. Бусол, О. Костенко, І. Ко-
руля, Н. Липовська, М. Мельник, А. Новак, М. Хавронюк та ін.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте розширення меж 
проникнення корупційних процесів, підвищення рівня деформаційного впливу на роз-
виток національних економічних систем усіх держав дозволяють зробити висновок, що 
попри значний доробок дослідницьких робіт у цьому напрямі, оцінка рівня проникнен-
ня корупційних процесів у інститутів влади в контексті економічної безпеки потребує 
подальших досліджень. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні основних аспектів формування та реалізації 
антикорупційної політики в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Корупція являє собою багатогранне явище, що ви-
никло в період деформації владних відносин. 

Сутність корупції розглядається вченими з різних поглядів: у соціальному ключі, у по-
літико-економічному, у кримінально-правовому та кримінологічному напрямах (рис. 1). 

 Попело О. В., Іванова Н. В., 2021 
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Рис. 1. Підходи до визначення сутності корупції в різних вимірах 

Джерело: складено авторами за даними [4]. 

Таким чином, залежно від методологічних підходів корупцію можна розглядати у 
вузькому значення, що означає можливість одержання власної вигоди у сфері управлін-
ської діяльності. У широкому значенні корупція є загальним результатом деформацій-
них проявів у сфері публічного управління. 

Погоджуємось із Д. Мартиновим, Н. Обушною, які до основних характеристик ко-
рупції відносять таке [4]:  

– здійснює деструктивний вплив на суспільне буття та має глобальний характер;  
– корупцію можна розглядати як правове, політичне, соціокультурне, економічне 

психологічне явище; 
– здійснює значний вплив на найважливіші суспільно-соціальні процеси та підси-

люється за умови політичної та економічної нестабільності держави; 
– набуває широкого поширення під впливом фінансово-економічних, нормативно-

правових, політичних, управлінських факторів антисуспільного характеру; 
– є складним, багатогранним, системним явищем, що має еволюційний характер, 

адже здатна пристосовуватись до умов динамічності зовнішнього середовища. 
До основних факторів, що спричиняють корупційні ризики, належать: 
1. Політичні – пов’язані безпосередньо з владними повноваженнями, безініціатив-

ність та низьким рівнем ефективності діяльності громадських формувань, недосконалі-
стю антикорупційної політики. 

2. Економічні – корупційні прояви відображаються шляхом зловживання владних 
повноважень для використання державних коштів у напрямку отримання власної виго-
ди. Економічний бік корупційних діянь викликаний низьким рівнем суспільного добро-
буту та недостатнім рівнем прозорості більшості економічних процесів. 

3. Соціальні – у цьому напрямі корупційні ризики спричинений низьким рівнем 
громадської активності, професійною та моральною деформацією представників публі-
чного сектору управління. 

4. Юридично-правові – спричинені недосконалістю антикорупційного законодавства. 
5. Інституційно-управлінські заходи – виявляються в недосконалості регулятивних 

важелів діяльності посадових осіб [10, с. 124-125; 11, с. 31]. 
У процесі оцінювання процесів формування та реалізації національної антикоруп-

ційної політики необхідно застосовувати відповідні методи [2, с. 12; 6, с. 3; 12; 14; 16]:  

Соціальний вимір:

Корупція як інструмент досягнення 
незаконного особистого збагачення шляхом 

використання представниками влади 
наданих ним повноважень

Політико-економічний вимір: 

Корупція визначається як можливість 
представників влади щодо привласнення 
окремих благ чи вигід опосередкованим 

шляхом через отримання влади

Кримінологічний вимір: 

Корупція розглядається з погляду її 
суспільно небезпечних, антисоціальних та 

кримінально-протиправних прояів

Кримінально-правовий вимір: 

Корупція визначається як суспільно 
небезпечне діяння, де суб᾿єктами є посадові 

особи, що використовують владні 
повноваження із корисливістю та з метою 

особистого збагачення

Корупція
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– системний підхід – для аналізу впливу корупційних ризиків на суспільні інститу-
ти загалом та систему органів державної влади. 

– інституціональний метод – для визначення інституціональної структури органів 
публічного управління, до компетенції яких віднесено питання щодо запобігання та 
протидії корупції; 

– морфологічний метод – для здійснення опису форми і прояву корупційних діянь в 
органах державної влади; 

– феноменологічний метод – для дослідження соціальних, психологічних, культур-
них, національних передумов сприйняття корупції; 

– порівняльно-історичний – для аналізу історичних форм корупції; 
– компаративний – передбачає впровадження закордонного досвіду формування ан-

тикорупційної політики, врахування міжнародних підходів щодо застосування заходів 
протидії корупції; 

– емпіричний – передбачає проведення опитувань, статистичний аналіз, експертна 
оцінка, моделювання і т. ін. 

Реальні результати від проведення антикорупційної політики значно нижчі за очіку-
вані, що викликано комплексом системних проблем, насамперед щодо недосконалості 
системи показників оцінки ефективності антикорупційних заходів. До основних харак-
теристик цієї проблеми відносять: 

– ефективність реалізації державної антикорупційної політики не може здійснюва-
тись лише шляхом аналізу результатів діяльності суб’єктів її реалізації. При визначенні 
рівня ефективності необхідно враховувати кількісні і якісні показники, які показують 
реальний стан динамічності суспільних відносинах, опосередковано із застосуванням 
певних програмованих та інших антикорупційних заходів; 

– одним із вирішальних чинників ефективності антикорупційної політики держа-
ви виступає нормативно-правове забезпечення, що є досить різноманітним. Відповід-
но, це досягнення функціонування загальновизнаних державно-правових принципів 
верховенства права; 

– ефективність державної антикорупційної політики, залежить не лише від полі-
тичної волі, а й від законодавчо-нормативного забезпечення, рівня ефективності діяль-
ності дієвої системи органів державної влади, заходів щодо належної координації про-
цесів формування та реалізації політики протидії корупційним ризикам, наявності 
превентивних заходів щодо запобігання та протидії корупції;  

– багатоаспектність та недосконалість теоретико-методологічної бази у сфері анти-
корупційної політики утруднює оцінювання ефективності її реалізації. Це викликано 
непереконливістю сучасних антикорупційних ризиків, недосконалістю критеріїв оцінки 
ефективності антикорупційних заходів, недостатністю вивчення закордонного досвіду 
щодо здійснення заходів щодо боротьби з антикорупційними ризиками [8, с. 153-154]. 

Урахування факторів виникнення і поширення корупції дозволяє визначити риси 
явища корупції, які продовжують бути актуальними в сучасній Україні, зокрема це [1, 
с. 343]: залежність ступеня прояву корупції від загального стану становлення держав-
них демократичних інститутів; несистематичність та недостатня наукова обґрунтова-
ність і виваженість реформування основоположних інституцій деструктивні дії щодо 
боротьби із корупцією з політичної та управлінської сторони; недостатня активність ін-
ститутів громадянського суспільства; наявність стереотипів щодо толерантного став-
лення до прояву корупції. 

Зважаючи на вищезазначене, виділяють заходи антикорупційного характеру на 
державній службі, що поділяються на такі напрями: превентивний, правовий, соціаль-
но-економічний, організаційно управлінський, адаптаційний, напрям забезпечення про-
зорості і гласності (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Заходи щодо запобігання та протидії корупції на державній службі 

Напрям Заходи 
Правовий Приведення законодавчо-нормативних актів у сфері державної служби до єдиного 

стандарту 
Вдосконалення підходів до проведення атестації держслужбовців.  
Розробка ті прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України, що регулю-
вав би адміністративні процедури 

Превентивний Усунення факторів, що спричинюють корупційні ризики, запобігання соціальним 
передумовам корупції  

Соціально-
економічний 

Забезпечення створення передумов щодо розвитку суспільних відносин, за яких пра-
вомірна поведінка держслужбовців була б вигідною та соціально престижною. 
Забезпечення належної оплати праці держслужбовців з метою уникнення виникнення 
ризиків прояву «клановості» та «кумівства» 

Каральний Побудова ефективної системи протидії корупційним проявам, яка передбачала б не-
відворотну відповідальність осіб, які задіяні у вчиненні корупційних діянь та тягнула 
б за собою негативні соціальні та службові наслідки (введення обмежень щодо про-
сування по кар’єрних сходах, щодо реалізації політичних амбіцій, втрата пенсійного 
забезпечення) 

Забезпечення 
транспарентності 
та гласності 

Забезпечення транспарентності в процесі прийняття рішень шляхом проведення тен-
дерів, конкурсів. Прозора система прийому на роботу держслужбовців та просування 
їх по кар’єрних щаблях.  
Оприлюднення ряду інформації для дотримання принципів громадянського суспільс-
тва та утворення сучасного підприємницького середовища. 
Наявність розширеної системи громадського контролю за діяльністю органів публіч-
ної влади. 
Зведення до мінімуму контактів представників державного управління та громадян із 
використанням мережі Інтернет 

Адаптаційний Уніфікація структури держслужби України на рахунок відповідності її рекомендаці-
ям та стандартам країн-членів ЄС 

Організаційно-
управлінський 

Стандартизація процедур щодо прийняття управлінських рішень. 
Оптимізація функції держслужби на рахунок уникнення найбільш «хабаромістких». 
Ліквідування функціональних конфліктів у функціонуванні органів виконавчої влади.  
Уникнення паралелізму в роботі органів державної влади. 
Посилення контролю за достовірністю декларування держслужбовцями власних до-
ходів та витрат 

Джерело: [7, с. 115; 11, с. 30; 13, с. 183]. 

Боротьба з корупцією є одним із важливих завдань, адже унеможливлює проведен-
ня структурних реформ. Антикорупційна політика повинна ґрунтуватися на філософії 
запобігання тіньових дій та економічних злодіянь, що приведе до суттєвого зниження 
стимулювання економічних суб’єктів до здійснення корупційних дій [8, с. 8].  

Інституційне забезпечення у сфері реалізації антикорупційної політики здійснюють 
спеціалізовані органи: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ), Вищий антикорупційний суд (ВАКС), Національне агентство України 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів (АРМА). Окремі функції щодо протидії корупції покладено на органи 
прокуратури та національної поліції. 

Об’єктивна оцінка масштабів розповсюдженості корупції здійснюється за допомо-
гою індексу сприйняття корупції, що являє собою комплексний індекс, які враховує дані 
експертних досліджень і опитувань щодо корупції, проведення яких здійснюється різ-
ними представницькими та незалежними організаціями. Оцінка рівня корумпованості в 
Україні за вказаним рейтинговим дослідженням за 2020 рік показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Тенденції зміни Індексу сприйняття корупції в Україні за 2016-2020 рр., балів 

Джерело: складено авторами за даними [3]. 

Динаміка Індексу сприйняття корупції показує, що рівень боротьби з корупцією за 
останні 5 років прогресує досить повільно й дещо нижчий навіть у порівнянні із серед-
нім по світу, який становить 43 бали. Збільшення Індексу на 3 бали за 2020 рік у порів-
нянні з попереднім роком відбулось у результаті роботи Вищого антикорупційного суду, 
нових законодавчих норм щодо повноважень антикорупційних органів, запуску елект-
ронного реєстру звітності політичних партій, зміни в галузі публічних закупівель. 

Україна серед країн світу знаходиться на 117-му місці зі 180 країн, що значно нижче 
провідних країн Європи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рейтинг зарубіжних країн за визначенням  

Індексу сприйняття корупції за 2020 рік 
Джерело: складено авторами за даними [3]. 

Одним із ключових факторів впливу на рівень корупції як в Україні, так і в країнах 
світу стала пандемія COVID-19. Це пов’язано з поширенням корупційних діянь у сфері 
охорони здоров’я, зокрема щодо процедур закупівлі ліків та медичного обладнання, ха-
барництва навколо вакцинації, корупційних діянь у процесі забезпечення реалізації по-
літики управління закладами охорони здоров’я. 
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Загалом, пріоритетами щодо боротьби з корупцією в Україні у контексті забезпе-
чення економічної безпеки виступають [5, с. 33]: 

– зростання ролі громадських організацій у сфері антикорупційної політики, зокре-
ма шляхом їх безпосередньої участі у складі наглядових та дорадчих рад спеціалізова-
них антикорупційних органів та органів публічної влади; 

– активізація просвітницької діяльності щодо вчинення антикорупційних дій і їх на-
слідків, популяризація суспільного сприйняття корупції як дуже негативного явища че-
рез реалізацію відповідних антикорупційних освітніх заходів, проєктів та програм;  

– залучення можливостей інтернет-платформ для оперативного реагування на фак-
ти корупційних дій; 

– значна увага превентивним та заохочувальним антикорупційним заходам на про-
тивагу репресивним. 

Висновки і пропозиції. Феномен корупції досить багатогранне та багатоаспектне 
явище, яке поширюватиметься доти, поки у сфері суспільних відносин та владних пов-
новажень матиме місце «людський фактор». Корупційні діяння є одним із факторів по-
гіршення економічної ситуації будь-якої країни та зниження рівня її економічної безпе-
ки. Корупція здійснює вплив на економічну стабільність громадян та їх усталені 
моральні принципи. Відповідно, одним із пріоритетних напрямів державної антикоруп-
ційної політики має бути пошук інструментів для зменшення масштабів поширення ко-
рупції з метою захисту суспільних інтересів громадян та держави загалом шляхом: за-
побігання виникненню корупційних діянь через застосування превентивних заходів, 
активізація діяльності інститутів громадського суспільства, функціонування дієвого 
правового механізму, безперервного моніторингу корупційних чинників для підвищен-
ня рівня ефективності державних заходів у сфері запобігання та протидії корупції, сис-
темне підвищення рівня антикорупційної суспільної свідомості.  

Особливості реалізації основних принципів антикорупційної політики в зарубіжних 
країнах та визначення можливостей їх імплементації в Україні слугуватимуть напрямом 
для подальших досліджень. 
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FORMATION AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY  
IN THE CONTEXT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

The article analyzes the current trends of anti-corruption policy of Ukraine. The essence of the concept of "corruption" 
from the point of view of social, political-economic, criminal-legal and criminological dimensions is analyzed. It is deter-
mined that, depending on methodological approaches, corruption in the narrow sense means the possibility of obtaining 
one's own benefit in the sphere of administrative activity, in the broad sense - the general result of deformation manifesta-
tions in the sphere of public administration. Factors that cause corruption risks are analyzed. It is substantiated that in the 
process of assessing the formation and implementation of national anti-corruption policy it is necessary to apply a number of 
methods: institutional method, system approach, morphological, phenomenological, comparative-historical, comparative, 
empirical methods. A number of anti-corruption measures in the context of ensuring the economic security of the state have 
been identified in the following areas: preventive, legal, socio-economic, organizational and managerial, adaptive, and 
transparency and transparency. The tendencies of change of the Corruption Perceptions Index in Ukraine and the rating of 
foreign countries according to this index are analyzed. Priorities for combating corruption in Ukraine to ensure economic 
security have been identified, in particular: prevention of corruption through the use of preventive measures, intensification 
of civil society institutions, functioning of an effective legal mechanism, continuous monitoring of corruption factors to in-
crease the effectiveness of state measures to prevent and combat corruption. Prospects for further research determine the 
analysis of the implementation of the basic principles of anti-corruption policy in foreign countries. 

Keywords: corruption; anti-corruption policy; prevention of corruption; public administration; economic security. 
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