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РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ У ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

Розглянуто окремі проблеми протидії корупції в Україні, досліджено систему 
політичних інститутів, що мають значний вплив на антикорупційну діяльність на 
сучасному етапі розвитку держави. Визначено роль політичних партій, політичної 
культури громадян, інститутів виборчого права та інших чинників політичного 
процесу в Україні, які відіграють важливу роль у протидії корупції. На підставі 
проведеного дослідження запропоновано нові напрямки вдосконалення стратегії 
антикорупційної політики України. 
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партія, політична культура, антикорупційна діяльність, антикорупційна політика. 

 

Рассматриваются отдельные проблемы противодействия коррупции в Украине, 
исследуется система политических институтов, которые имеют значительное 
влияние на антикоррупционную деятельность на современном этапе развития 
государства. Определена роль политических партий, политической культуры 
граждан, институтов избирательного права и других составляющих политического 
процесса на Украине, которые играют важную роль в противодействии коррупции. На 
основании проведѐнного исследования предложены новые направления усовершенст-
вования стратегии антикоррупционной политики Украины. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, политический 
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деятельность, антикоррупционная политика. 

 

In this article the author considers some problems of the corruption’s interaction in Ukraine 
and researches the system of the political institutes and their influence at the anti-corrupt 
activity at this stage of the state’s development. The role of the political parties, political culture, 
of the institutes of the election law and of the other parts of the political process in Ukraine, 
which are too much important in the corruption’s interaction is determined. On the basis of this 
research the new directions of the perfection of the anti-corrupt politics in Ukraine were 
proposed. 

Key words: corruption, the corruption’s interaction, the political institute, political culture, the 
anti-corrupt activity, the anti-corrupt politics.  

 

 

На сьогодні політичний процес в Україні, на думку 

окремих фахівців, за своєю характеристикою є 

ближчим до країн третього світу, ніж до західно-

європейських країн. Для такого процесу характерними 

ознаками є корумпованість, неефективність державної 
влади і малопомітними є ознаки демократії і свободи 

особистості, які б забезпечили політичну і соціальну 

стабільність в державі. 

У наукових працях зустрічаються різні підходи до 

оцінки зв’язку політики і корупції, але нерозривність 

влади і корупції констатується більшістю аналітиків 

[1, с. 22] . 

Висвітленню різних проблем протидії корупції 

присвячено наукові роботи таких вітчизняних вчених, 

як Л. І. Аркуша, Д. Г. Заброда, М. І. Камлик, 

О. М. Костенко, В. С. Лукомський, М. І. Мельник, 
Є. В. Невмержицький, С. С.Рогульський, А. О. Сафо-

ненко, С. А. Шалгунова. Разом з тим в українській 

науковій літературі недостатньо досліджується саме 

політико-кримінологічний аспект корупції та коруп-

ційної злочинності. Здебільшого увага приділяється 

чи кримінально-правовому [2; 3], чи суто 

політологічному аспекту [4]. І навіть якщо в назві 
роботи йдеться про кримінологічний аспект, у змісті 

досліджується практично кримінально-правова 

складова, суттєво обмежуючи при цьому предмет 

дослідження. Актуальність цього питання обумовлює-

ться передусім тим, що в умовах зміни політичного 

ладу держави, коли посада вважається «тимчасовою» 

і треба її використати на повну потужність для 

особистого збагачення, корупційні злочини є 

поширеним явищем. 

Рівень політичної культури в сучасному українсь-

кому суспільстві оцінюється як кризовий, тому 
корупція в Україні визначається як корупція 

кризового типу, коли засоби правомірного використання 
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влади в приватних інтересах суттєво обмежені, та у 

громадян для використання послуг влади залишається 

лише вдатися до корупції. 
Тут слід зазначити, що розвиток теоретичних і 

практичних засад антикорупційної діяльності у 

системі протидії корупції в Україні розпочався з 1993 

року з прийняттям ряду антикорупційних законів та 

концепцій. 

Аналізуючи норми сучасного законодавства, слід 

підкреслити, що в ньому недостатньо реалізовано 

інститут політичної відповідальності за корупційні дії 

політичних діячів, що певним чином знижує 

ефективність антикорупційної діяльності в цілому 

[6, с. 70]. 

Цілком зрозуміло, що корупція виступає 
руйнівним чинником у функціонуванні інститутів 

державної влади, таким, що посилює деградаційні 

процеси в країні. Для їх зупинення необхідно 

передусім стабілізувати політичну ситуацію. Одним 

із шляхів стабілізації слід обрати формування 

громадської думки у відповідному напрямку. 

Ефективним важелем тут виступатиме виховання 

належного рівня соціальної культури людей, які і 

будуть формувати необхідну громадську думку, що 

забезпечить політичну стабільність держави. 

Окремі дослідники стверджують, що культурна 
ідентичність виростає поступово як результат 

демократії. Звідси побудову демократії в країні можна 

вважати однією з важливих умов формування 

належного рівня культури громадян. З часів здобуття 

незалежності перехід до нової політичної системи в 

Україні не був підкріплений необхідною правовою 

культурою, тому Україна стрімко увійшла, за даними 

міжнародних організацій, до числа найбільш 

корумпованих країн світу. Отже, рівень політичної 

культури громадян має безпосередній вплив на рівень 

поширеності корупції в державі. 

Зараз українське суспільство потребує системної 
модернізації, адже в умовах сучасного оновлення 

суспільства політичні реформи не підкріплюються 

економічними, а процес демократизації зводиться до 

свободи говорити. Цьому може сприяти залучення до 

громадського життя політичних партій, громадських 

організацій.  

В соціально-політичному розумінні корупція 

давно сприймається як критерій зрілості, активності 

діючого громадянського суспільства. Громадський 

контроль може здійснюватись через парламенти, 

органи самоуправління, ЗМІ, громадські організації, 
за допомогою яких підвищується контроль за 

діяльністю державних управлінських структур, 

підвищується авторитет довіри по відношенню до 

уряду, парламенту. 

Вважається, що недержавний сектор має більший 

потенціал у розв’язанні протистояння корупції, з 

огляду охоплення ним більш широкого кола 

правовідносин, ніж державний сектор. 

Тут повинна бути координація державних і 

недержавних сил у протидії корупції, де особливу 

роль мають відігравати антикорупційні програми. 

Також тут треба згадати про ЗМІ, які є одним із 
стратегічних чинників у протидії корупції, їх навіть 

ототожнюють із «четвертою» владою в державі, 

надаючи цьому інституту важливе значення у 

здійсненні політичних процесів в державі. 
Інформаційні інститути впливають на політичну 

свідомість і політичну діяльність через ЗМІ, систему 

освіти, через що програмується майбутня політична 

поведінка громадян. В разі втрати контролю 

суспільства над ЗМІ корумповані групи можуть 

захопити ЗМІ і використати їх для формування 

потрібної їм громадської думки. В цьому разі ЗМІ 

можуть стати чинником, сприяючим поширенню 

корупції у суспільстві. 

Маніпулювання громадською думкою в угоду 

певним клановим інтересам можна вважати проявом 

корупції. Сприяє цьому процесу існуюче спрямування 
шляхів партійного будівництва, що не відповідає 

потребам розвитку України. Ознаки такого 

будівництва визначено в літературі. До них, зокрема, 

відносять «містечковий» світогляд партій, порушення 

формування класичної партійної схеми: інтереси 

населення – партія як виразник цих інтересів – участь 

у владі або опозиції, абстрактні партійні ідеології. 

Розгляд корупції як проблеми політичної 

кримінології передбачає дослідження саме 

політичних аспектів протидії корупції. Розв’язання 

даного питання дозволяє вирішити його через 
дослідження таких складових цієї проблеми. Зокрема, 

аналіз політичних та передвиборчих програм, ідейних 

платформ провідних політичних партій та блоків 

дозволяє відвести важливу роль цим інститутам у 

процесі протидії корупції в Україні. 

Кожна із політичних сил, як правляча, так і 

опозиційна, у своїх маніфестах наголошують на 

необхідності подолання корупції, і пропонують свої 

шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, Народна 

партія у свої програмі пропонує прирівняти корупцію 

до державної зради; позбавити пенсійного 

забезпечення державних службовців, яких притягнуто 
до відповідальності за хабарництво, зловживання 

службовим становищем; відмовитись від умовних 

строків та амністії для засуджених за корупційними 

статтями. Блок «Наша Україна – Народна 

самооборона» у своїй передвиборчій програмі 

пропонував створити Національне антикорупційне 

бюро [1]. Серед політичних пріоритетів ідейної 

платформи партії «Фронт змін» визнано необхідність 

відмови держави від наявної корупційної і 

безвідповідальної системи керування економікою. 

Оцінка стану керування економічних процесів в 
країні не є предметом даного дослідження, але з цього 

випливає висновок про необхідність подолання 

корупції в системі здійснення публічних послуг в 

цілому в державі. Політична програма Партії регіонів 

також містить ряд положень антикорупційного 

характеру. Зокрема, мова йде про забезпечення 

принципів верховенства права, прозорості діяльності 

влади [1].  

Отже, реалізація зазначених антикорупційних 

стратегій зусиллями провідних політичних інститутів 

і залучення їх до здійснення загальнодержавної 

антикорупційної політики через свої представництва 
на місцях дасть змогу отримати більш ефективні 
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результати антикорупційної діяльності по всій країні 

в цілому. Призначення і роль політичних партій у 

житті суспільства дозволяє переконатися у 
необхідності їх залучення до даного процесу. Адже, 

реалізуючи антикорупційні ініціативи через своїх 

представників у владі, політичні партії мають всі 

необхідні важелі впливу на здійснення політичного 

курсу держави в цій сфері, в першу чергу, через 

законотворчу діяльність, засоби поширення 

інформації і впливу на громадську думку. Однією з 

основних функцій політичної партії з огляду свого 

призначення визнано забезпечення необхідного 

зв’язку між тими, хто здійснює політичне керіництво 

та всіма іншими громадянами. І такий зв’язок має 

стати провідником реалізації антикорупційної 
політики в Україні. Виникає тільки питання 

дотримання задекларованого антикорупційного курсу 

в програмах політичних партій і реалізації його засад 

на практиці, коли вони не лишаються на папері, а 

знаходять своє втілення на практиці. 

Політичні аспекти протидії корупції також слід 

розглядати в площині максимальної прозорості 

виборчих процедур. Створення таких умов слід 

реалізовувати не тільки через офіційних спостерігачів 

на виборах, а й через неупереджені виборчі комісії із 

складу як партійних, так і позапартійних громадян. 
Саме позапартійність, на наш погляд, буде сприяти 

забезпеченню чесних виборчих процедур. 

Формуванню належного рівня соціальної культури 

буде сприяти проведення громадської просвіти в усіх 

сферах діяльності держави, що також буде виховувати 

громадян в напрямку прихильності нормам права. 

Ідеологія, заснована на вихованні почуття 

громадського обов’язку, прагнення бути корисним 

суспільству і усвідомлення цінності особистого 

матеріального добробуту як похідного від добробуту 

суспільного дасть можливість сформувати необхідний 

рівень соціальної, в тому числі політичної культури 
суспільства. Таких висновків можна дійти, спираючись 

на оцінки перспектив розвитку національної 

доброчесності в Україні вченим Сафоненко А. О. 

До політичних засобів протидії корупції, на наш 

погляд, можна також віднести підвищення рівня 

професійності посадовців, адже з огляду певних 

висновків окремих вчених, зокрема, Сафоненка А. О., 

можна стверджувати, що від рівня професійності 

залежить рівень доброчесності, а відповідно, і рівень 

їх політичної культури, і рівень поширеності корупції. 

Окрім цього політика створення конкуренції з 
боку приватних структур щодо надання послуг в 

різних сферах суспільних відносин: інформаційних, 

медичних, транспортних створить умови для 

демонополізації окремих сфер діяльності державних 

служб і посилення принципів професійності і 

доброчесності чиновників. Але при цьому слід 

створити можливості для доступу всіх верств 

населення до користування послугами приватних 

фірм, можливо через систему пільг, дотацій для 

окремих категорій громадян. 

Поряд з цим існують й інші ефективні важелі у 

процесі протидії корупції та корупційної злочинності. 
Зокрема, висловлюється думка, що рівень корупції 

можна зменшити лише тоді, коли вона стане 

ризикованим і низькоприбутковим заняттям. Досягти 

цього можна завдяки механізму перевірки доходів і 
видатків чиновників через декларування доходів, що 

нещодавно знайшло своє нормативне закріплення і в 

новому антикорупційному законі.  

Також втілення в життя критеріїв чесності у сфері 

державної служби дозволить підвищити соціальну 

культуру посадовців, що має стати першочерговим 

завданням у напрямку протидії корупції та 

корупційної злочинності поряд із застосуванням 

репресивних заходів впливу у цій сфері. При розробці 

Кодексу поведінки держслужбовців, про необхідність 

створення якого неодноразового зазначалось в 

багатьох літературних джерелах, необхідно враховувати 
зарубіжний досвід, і створити умови ефективної дії 

його норм, а не залишити черговим декларативним 

приписом на папері. Чітке визначення посадових 

обов’язків державних службовців і детальне 

розмежування належного і неналежного в поведінці 

чиновників має закріпитись у вищезгаданих кодексах, 

що дасть позитивний ефект. 

Формуючи умови для створення належного рівня 

соціальної і правової культури в суспільстві, слід 

закладати ці основи з вихованням нового покоління, 

відслідковуючи тенденції його розвитку. Це може 
відбуватися шляхом моніторингу і реєстрації всіх 

форм девіантної спрямованості молоді, зокрема, через 

включення цієї норми до системи державної 

статистики, для розробки своєчасного і оптимального 

прогнозу, що в свій час було запропоновано 

російським кримінологом Сибіряковим С. Л. [7, 

с. 209]. Отже, такий крок дасть можливість розробити 

відповідний план дій, спрямованих на ефективне 

запобігання корупції, тобто усунення корупційних 

проявів, не давши їм укорінитися в ментальності 

сучасних українців. Цей напрямок можна віднести на 

спеціальний рівень запобігання корупції.  
Визнано, що значну роль у поширенні корупції 

відіграють політичні причини. Сюди відносять і 

залишки тоталітаризму нарівні суспільної психології, 

зрощування політичних еліт з криміналом, відсутність 

кадрів для вирішення нових політичних завдань. 

Також до політичних причин відносять існуюче 

політичне забезпечення корупції («політичний дах»). 

Поряд з цим залежність закладених принципів в 

основу діяльності державних службовців від політики 

правлячої еліти, як одна із причин корупції, що 

виділяється в літературі, створює додаткові умови для 
розуміння корупції як політичної проблеми [9]. 

Слабкість політичної волі держави у боротьбі з 

корупцією, закритість дій держави, на думку багатьох 

фахівців, стало живильним ґрунтом корупції 

[10, с. 286]. Неефективне державне управління в 

Україні робить держапарат вразливим для корупції. 

Окрім цього знаходження правоохоронних органів під 

адміністративним контролем високопосадовців 

заважає притягненню «корумпованої управлінської 

еліти» до кримінальної відповідальності і об’єктив-

ному розслідуванню відповідних кримінальних справ.  

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, 
можна зробити наступні висновки: 
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По-перше, основною причиною корупції (в 

політичному аспекті) вважається недостатній розвиток 

політичної культури, тому її підвищення виступає 
радикальним засобом в антикорупційній діяльності. 

По-друге, збитки від корупції в нашому 

суспільстві є колосальними, як в матеріальному, так і 

в духовному вимірах, адже зараз в суспільній 

свідомості корупція сприймається як етично прийнятна 

форма поведінки, що свідчить про кризовий рівень 

політичної культури в суспільстві. 

По-третє, аналізуючи норми сучасного законо-

давства, слід зазначити, що в ньому недостатньо 

реалізовано інститут політичної відповідальності за 

корупційні дії політичних діячів, що певним чином 

знижує ефективність протидії корупційній злочинності. 

По-четверте, відзначається важлива роль 

політичних інститутів у процесі протидії корупції 

через політичні партії, інститути виборчого права, 
активну політичну волю та належний рівень 

політичної культури громадян. 

І насамкінець слід зазначити, що без політико-

ідеологічних концепцій подолати корупцію буде 

вкрай важко, тому необхідним є шлях протидії 

корупції в напрямку зламу суспільної свідомості, 

встановлення персональної громадянської відпові-

дальності усіх рівнів службовців, що ще раз засвідчує 

про прогресивність культурологічної концепції 

протидії корупції на сучасному етапі розвитку 

держави. 
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