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політичного режиму в Україні 

 
У межах статті розглянуто вплив корупції на становлення політичного режиму в Україні. Визна-

чено різні чинники політичного режиму України, за яких він набуває ознак віктимогенності. Виявлено 
певні соціальні аспекти корупції. Знайдено соціальні передумови мотивації скоєння корупційних злочи-
нів. 

 
In this article the author considers the corruption’s influence on the political regime in Ukraine. The author 

determines the other aspects of the victimness of the political regime. The different social aspects of the corru-
ption are determined and the social reasons of the motivation of the corruption’s crimes are founded.  

На сучасному етапі розвитку Україна ство-
рює умови для побудови демократії. Зараз на-
звати Україну демократичною державою ще 
рано – і це цілком зрозуміло. Будь-які державні 
перетворення потребують часу, спільних зусиль 
влади і громадян, певних соціальних, політич-
них умов, матеріальних витрат. І хоча влада 
“проголосила” курс на демократію, але не всі 
громадяни, в тому числі і представники самої 
влади мають зацікавленість у впровадженні де-
мократичних інститутів та дотриманні демокра-
тичних принципів у своїй діяльності, зокрема 
таких, як принцип верховенства закону, взаєм-
ної відповідальності держави і особи, свободи 
слова. Причини криються, перш за все, в мента-
льності українського суспільства, яке звикло 
протягом багатьох років ще з часів радянської 
влади до існування в суспільному житті таких 
явищ, як клієнтизм, бюрократизм, корупція. То-
тально корумпована система влади дісталася у 
спадщину українському суспільству. В зв’язку з 
цим у громадян існує усталена недовіра до вла-
ди в її спроможності дійсно існувати для народу. 

Внаслідок такого стану момент набуття 
Україною засад демократичної держави залиша-
ється поки що невизначеним. Тоді виникає пи-
тання. Якщо назватися демократичною держа-
вою Україна ще не має законних підстав, а від 

часів тоталітарного режиму залишилися лише 
“уламки”, то як можна охарактеризувати таку 
державу, такий політичний режим? За думкою 
деяких вчених [4] сучасне українське суспільст-
во знаходиться в проміжному стані від тоталіта-
ризму до демократизму, а саме – в стані кримі-
налізму. Виходячи з цього закономірним буде 
назвати політичний режим такої держави кримі-
ногенним і надати йому ознаки віктимогенності. 
І хоча віктимогенність криміногенних політич-
них режимів в літературі розглядається лише 
стосовно тоталітарного режиму [6], спробуємо 
знайти підстави для визначення сучасного украї-
нського політичного режиму як віктимогенного. 

Для цього спочатку визначемо поняття вікти-
могенності політичного режиму. Враховуючи 
думки спеціалістів [2], зазначемо, що віктимо-
генність передбачає наявність таких властивос-
тей політичного режиму, що завдає матеріаль-
них, психологічних страждань громадянам дер-
жави, коли громадяни стають “заручниками” 
або жертвами таких режимів.  

За часів радянської влади при тоталітарному 
режимі такі властивості реалізовували представ-
ники влади шляхом здійснення наступних про-
типравних дій відносно громадян: встановлюва-
ли цензуру печатних ЗМІ, не визнавали інших 
форм власності, окрім державної, інших полі-
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тичних партій, окрім комуністичної, формували 
корумповані зв’язки всередині системи влади і 
ззовні з іншими структурами й окремими особа-
ми. Принципи свободи слова, законності були 
лише декларативними. Тобто громадяни висту-
пали жертвами такого режиму.  

Якщо проаналізувати сучасний стан україн-
ської держави, то можна виявити схожі тенден-
ції і у протиправних діях сучасних представни-
ків влади. 

Поширення корупції в органах державної 
влади, управління й правоохоронних органах та 
пов’язані з цим відповідні тенденції і наслідки, а 
саме: лобіювання протиправних законодавчих 
актів; неправомірні дії, пов’язані з нецільовим 
використанням державних коштів; процес від-
мивання, легалізації коштів, отриманих незакон-
ним шляхом, корупційні скандали – все це обу-
мовлює здійснення негативного впливу в цілому 
на економічну, політичну ситуацію в Україні, і 
безпосередньо від цього потерпають громадяни 
України і стають жертвами такого стану в краї-
ні, такого політичного режиму, де однією з голо-
вних ознак організованої злочинної діяльності 
стає наявність сталих корумпованих зв’язків [1], 
а політична злочинність, в тому числі і політич-
на корупція з кожним роком “набирають обер-
тів”. До речі поширення корупційних скандалів 
взагалі є проблемою міжнародного масштабу, і 
для України в тому числі є дуже небезпечним 
явищем і навіть загрозою для становлення демо-
кратичної держави, демократичного політичного 
режиму. Корупційні скандали здатні похитнути 
політичну систему країни, спричинити урядову 
кризу, потягнути за собою відповідні політичні, 
соціально-економічні зміни в державі. Зокрема 
це впливає і на міжнародний імідж країни, як 
держави з корумпованою державною владою, 
представники якої знаходяться в постійній боро-
тьбі між собою за владу. Такі тенденції обумов-
люють негативний вплив і на інвестиційну при-
вабливість країни, серед спеціалістів навіть по-
бутує думка, що корупція для іноземних інвес-
торів стає майже єдиною підставою для відмови 
в інвестиціях [3]. Окрім цього, використання 
політиками корупції в своїх технологіях бороть-
би за владу призводить до зниження довіри гро-
мадськості до влади, зниження політичної акти-
вності громадян. Унеможливлюється функціо-
нування всіх гілок влади в звичайному режимі: 
реалізація урядових програм та законодавчі іні-
ціативи уповільнюються. Але ж не будемо цього 
разу надто перейматися питанням наслідків зло-
вживань політиків у сфері корупційних сканда-
лів – це питання потребує окремого аналізу та 
дослідження, а зосередимось на наступному.  

З огляду вищезазначеного зацікавленість 
викликає думка окремих спеціалістів про те, що 
в умовах криміногенності політичного режиму 

жертвами можуть виступати й самі представни-
ки державної влади [2], наприклад, коли вони 
реалізують протиправні законодавчі акти на міс-
цях або коли вони стають жертвами політичних 
репресій. 

Отже, за таких умов можна стверджувати, 
що політичний режим в Україні дійсно є кримі-
ногенним з ознакою віктимогенності.  

Для того, щоб вийти з криміногенного режи-
му, а громадянам припинити бути жертвами, 
необхідно побороти чинники, що створили та-
кий режим. 

Вагоме місце серед інших за ознаками масш-
табів поширення та негативних наслідків для 
суспільства посідає корупція. Корупція – це, 
перш за все, соціальне явище, і щоб його подо-
лати, треба визначити певні соціальні аспекти та 
передумови його виникнення. 

За ознакою особистого ставлення до корупції 
все населення можна поділити на 3 категорії: 

− громадяни, які ніколи не вдаються до ко-
рупційних правопорушень; 

− громадяни, які вчиняють корупційні пра-
вопорушення в силу певних обставин; 

− громадяни, які вважають корупцію для 
себе нормою життя. 

Звичайно за певних умов громадяни можуть 
переходити із представників однієї групи в 
представників іншої. 

Наприклад, службовець займає високу поса-
ду в органах державної влади, де за прийняття 
неправомірного рішення стороння особа обіцяє 
йому подарувати комп’ютер, про який так мріяв 
його син, а заробітна платня службовця не до-
зволяє зробити йому такий подарунок. Посадова 
особа йде на посадовий злочин і, одноразово 
його вчинивши, стає представником другої кате-
горії. А не втримавшись від можливості отри-
мання цінних подарунків і вдруге, і втретє, вона 
стає представником вже третьої категорії. 

За загальним правилом віднести ту чи іншу 
особу до будь-якої з перелічених категорій мож-
на за станом її внутрішнього світогляду та хара-
ктеру зовнішніх стосунків. А що ж формує внутрі-
шній світогляд? Це моральність особи, виховання, 
інтелект, віросповідання. Поряд з цим існують її 
зовнішні стосунки, які можуть впливати і на фор-
мування внутрішнього світогляду: сімейні, служ-
бові, соціальні, релігійні, по дозвіллю. 

І саме виходячи із сформованого внутріш-
нього світогляду та характеру встановлених зов-
нішніх стосунків особи може сформуватися мо-
тивація до вчинення корупційних правопору-
шень.  

Отже, можна зробити висновок, що поши-
рення корупції в суспільстві завдячує, перш за 
все, негативно сформованому внутрішньому 
світогляду особи та невірно встановленим зовні-
шнім стосункам.  
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Подолати це можна передусім шляхом підви-
щення загальної правової культури громадян, 
правового виховання, впровадження антикоруп-
ційної освіти в систему базової освіти, всезага-
льного релігійного просвітництва. 

До речі, питання антикорупційної освіти та 
релігійного просвітництва останнім часом часто 
розглядається науковцями [6], представниками 
влади та висвітлюється в засобах масової інфор-
мації. Зокрема, Президент України запропону-
вав з першого вересня 2005 року ввести в систе-
му базової освіти предмет з питань релігієзнавс-
тва. 

Таким чином, із врахуванням вищезазначе-
ного можна зробити наступні висновки: 

По-перше, на сучасному етапі розвитку дер-
жави Україну можна охарактеризувати як дер-
жаву з криміногенним політичним режимом. 

По-друге, громадян України можна назвати 
жертвами криміногенного політичного режиму, 

внаслідок чого політичний режим набуває озна-
ки віктимогенності. 

По-третє, щоб подолати криміногенність 
політичного режиму та набути ознак демократи-
чної держави в Україні необхідно усунути чин-
ники, що спричиняють такий режим. Вагоме 
місце серед таких чинників займає корупція. 

По-четверте, корупція – є, перш за все, соціа-
льним явищем, і в зв’язку з цим є необхідність 
вивчення соціальних передумов його виникнен-
ня. 

І насамкінець необхідно зазначити, що при 
створенні механізму протидії корупції необхід-
но враховувати головне, що мотивація до вчи-
нення корупційних злочинів складається переду-
сім із внутрішнього світогляду особи та встанов-
лених нею зовнішніх стосунків з іншими особа-
ми. 
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