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ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

 

У статті досліджено генезис формування та впровадження антикорупційної стратегії 
держави у чинне законодавство і практику його застосування. Підкреслено важливість 

створення системи правових засобів запобігання та протидії корупції, відповідної системи 

органів (суб’єктів), що здійснюють боротьбу з корупційними правопорушеннями, та 
забезпечення її дієвості. Зазначено про вплив тенденцій формування політико-правового 

середовища, фінансово-економічної сфери на трансформацію антикорупційної стратегії 
держави, зокрема, у частині, що стосується побудови системи суб’єктів протидії корупції, 
правового забезпечення притягнення до юридичної відповідальності. Вказано про наявні 
недоліки антикорупційного законодавства. 

Ключові слова: адміністративне законодавство, антикорупційна стратегія держави, 

запобігання, протидія, корупція. 

 

В статье исследован генезис формирования и внедрения антикоррупционной 

стратегии государства в действующее законодательство и практику его применения. 

Подчёркнута важность создания системы правовых средств предупреждения и 

противодействия коррупции, соответствующей системы органов (субъектов), 

осуществляющих борьбу с коррупционными правонарушениями, и обеспечение её 
действенности. Указано о влиянии тенденций формирования политико-правовой среды, 

финансово-экономической сферы на трансформацию антикоррупционной стратегии 

государства, в частности – на построение системы субъектов противодействия коррупции, 

правового обеспечения привлечения к юридической ответственности. Указаны недостатки 

антикоррупционного законодательства. 
Ключевые слова: административное законодательство антикоррупцонная стратегия 

государства, предупреждение, противодействие, коррупция. 

 

The genesis of state anti-corruption strategy formation and implementation in the legislation 

and practice of its application is examines in the article. There emphasized on the importance of the 

establishing a system of: preventing and combating corruption legal means; corresponding 

authorities engaged in the fight against of corruption offences; ensuring its effectiveness. There 

provided on the impact of trends in the political-legal environment, the economic and financial 

sphere on the transformation of the state anti-corruption strategy, in particular relative to the 

construction of corruption counteraction subjects system, legal liability enforceability. A gaps in 

anti-corruption legislation are indicated. 

Key words: administrative law, state anti-corruption strategy, prevention, combating, 

corruption. 

Постановка проблеми. 
Протидія  корупції являє собою 

складний різновид управлінської 
діяльності, а тому потребує 
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здійснення відповідних правових та 
організаційних дій, що дозволять 
забезпечити їх ефективність. Саме 
від того, наскільки раціонально 

функціонує система протидії 
корупції, буде залежати успіх 

реалізації антикорупційних програм 

у державі, рівень витрачених 

матеріальних та інших ресурсів для 

мінімізації впливу корупції на 
суспільні процеси в Україні. Вказане 
особливою мірою стосується сфери 

оподаткування, оскільки саме у цій 

сфері наявність корупційних ризиків 

та їх прояв призводять до таких 

негативних наслідків як 

необ’єктивне відтворення 

результатів фінансово-господарської 
діяльності у офіційній звітності, 
мінімізація доходів, 

«криміналізація» та «тінізація» 

економіки. 

Огляд останніх досліджень і 
публікацій. Звернення до наукових 

напрацювань вчених дозволяє 
вказати про активний пошук у 

напрямку протидії корупції, 
здійснюваний у галузевих 

юридичних дослідженнях наук 

кримінально-правового циклу - 

кримінології, кримінального права 
та кримінального процесу, а також 

окремих напрацювань з 
адміністративного  права: 
Л. І. Аркуша, Л. В. Багрій-

Шахматов, О. М. Бандурка, 
В. Т. Білоус, В. Л. Грохольський, 

О. Ф. Долженков, О. О. Дульский, 

Д. Г. Заброда, О. Г. Кальман, 

М. І. Камлик, І. П. Козаченко, 

О. Н. Литвак, В. В. Лунєєв, 

М. І. Мельник, А. І. Редька, 
М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, 

І. Р. Шинкаренко, В. К. Шкарупа та 
ін. У наукових дослідженнях з 
адміністративного права і процесу 

питання про докази і доказування в 

адміністративно-юрисдикційній 

діяльності органів державної 
податкової служби аналізував 

Ю. І. Руснак. Проблема доказів у 

справах про адміністративні 
правопорушення була 
проаналізована в роботах 

В. В. Богуцького, Е. Ф. Демського, 

О. В. Кузьменко, 

В. В. Матиновського, 

О. І. Миколенко, В. К. Шкарупи та 
інших вчених. 

Мета статті – на підставі 
дослідження генезису формування 

та впровадження антикорупційної 
стратегії держави у чинне 
законодавство і практику його 

застосування виявити вплив на 
трансформацію стратегії тенденцій 

формування політико-правового 

середовища, фінансово-економічної 
сфери. 

Виклад основного матеріалу. 

Згідно світовому досвіду, масштаби 

та характер корупції знаходяться у 

прямому зв’язку з роллю та 
значенням, які має державний апарат 
у соціальному управлінні 
суспільством. Наприклад, корупція 

була розповсюджена у Римській 

імперії, коли державний апарат був 

чисельним та впливовим. За часів 

розвитку конкурентного 

середовища, ринкових відносин за 
засадах різних форм власності і 
господарювання, коли вплив 

державного апарату на внутрішнє 
життя суспільства поступово 

втрачав пріоритетний характер, 
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негативні наслідки корупції не мали 

такого яскравого прояву. Наявість 
такого взаємозв’язку обумовлює 
наступний логічний висновок про 

визначення найбільш ефективного 

заходу протидії корупції – 

забезпечення сталого розвитку 

конкурентного середовища із 
позитивною динамікою процесів, що 

відбуваються у фінансово-

економічній сфері. Проте, 
гарантування реалізації такого 

заходу протидії достатньо 

проблематичне, особливо зважаючи 

на полівекторний характер 

державотворчих процесів, які 
безпосередньо позначаються і на 
рівні розвитку фінансово-

економічної сфери та відбиваються у 

тенденціях формування системи 

суб`єктів протидії корупції. 
З набуттям Україною 

незалежності починає активно 

формуватись система правових 

засобів запобігання та протидії 
корупції, відповідної системи 

органів (суб’єктів), що здійснюють 
боротьбу з корупційними 

правопорушеннями. Що характерно 

– на початковому етапі цього 

процесу сфера оподаткування з 
позицій її корупціогенності не 
виділялася, хоча саме у цій сфері 
активно діяли організовані злочинні 
угруповання, мали місце прояви 

корупції, пов’язаної, в тому числі – 

із таким явищем як тіньова політика. 
Загальновизнано, що політична 

та підприємницька еліта в кожному 

суспільстві є однією з самих 

закритих груп. В період стабілізації 
економічного розвитку стати одним 

з членів елітарної групи можливо 

тільки шляхом рекрутаційних 

каналів. До набуття Україною 

незалежності були сформовані нові 
канали поповнення елітарної 
системи, по яким пройшли особи 

повністю або частково незалежні від 

колишнього керівництва: комерційні 
структури; парламенти; політичні 
партії. На цей час процес 
формування бізнес-еліти практично 

закінчений. Тепер найбільш могутні 
бізнесмени об’єднуються, 

формуються нові партії, закриті 
об’єднання, клуби і так далі. 

Одним з каналів формування 

нової владної еліти були 

парламентські вибори. У 1989 р. 

народними депутатами стали як 

представники партійної 
номенклатури, так і незалежні 
політики. З 1990 р. почала 
формуватись президентська влада. 
Вона значною мірою складалась з 
старої номенклатури (майже 
повністю апарат колишнього 

Центрального Комітету 

Комуністичної партії України), але 
ряд місць був відданий молодим 

«незалежним парламентаріям». За 
роки перебудови центр влади 

поступово перемістився з партійних 

організацій, через парламент до 

президентських структур. 

Третім каналом поповнення 

політичної еліти були політичні 
партії і рухи. Цьому сприяла 
політична активність лідерів нової 
еліти. Почало формуватися нове 
коло політиків, які вели 

перегрупування сил, давали нові 
назви своїм організаціям, починали 

входити в альянс з іншими 

політичними партіями й рухами. Ці 
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лідери не спирались на старі 
структури влади, але для них 

відкритою залишалась фінансова 
проблема. 

Не ставлячи за мету 

характеризувати тенденції 
формування сучасного політичного 

середовища, тим не менше, деякі 
особливості формування політикуму 

простежуються і зараз. 
Існує думка про те, що 

особливістю корупції в Україні на 
сьогодні є її кризовий характер. Цей 

тип корупції полягає в тому, що це 
корупція, яка: а) породжується 

кризою сучасного українського 

суспільства (а не лише 
недосконалістю кримінальної 
юстиції), б) здатна поглиблювати 

кризу українського суспільства, 
маючи властивість зводити нанівець 
будь-які політичні, економічні, 
правові, моральні реформи в 

Україні. Саме у цьому її загроза для 

національної безпеки України, 

основна загроза українській нації, 
зокрема політичним, економічним, 

правовим, моральним, культурним 

засадам її розвитку [1] . До цієї 
думки слід додати тезу про те, що 

кризовий характер корупції 
проявляється і через її зв'язок з 
економічною та організованою 

злочинністю.  

Вищезазначене тільки 

підкреслює складність подолання 

корупції та необхідність ретельного 

дослідження джерел її формування. 

У цьому контексті викликає 
зацікавленість науковий підхід, 

запропонований фахівцями Центру 

політико-правових реформ щодо 

виявлення корупційних ризиків 

надання адміністративних послуг та 
контрольно-наглядової діяльності в 

Україні. Дослідники виділяли 

наступні корупційні ризики: ті, які є 
загальними для всієї системи 

публічної адміністрації; ризики у 

сфері надання адміністративних 

послуг; корупційні ризики в 

контрольно-наглядовій діяльності 
публічної адміністрації. Серед 

загальних ризиків виділено: 

інституційні та функціональні 
конфлікти інтересів, слабкість 
інституту публічної служби, 

неналежна якість законодавства, 
зокрема нерозвиненість 
адміністративно-процедурного 

законодавства, відсутність належних 

засобів правового захисту, слабкість 
внутрішнього адміністративного 

контролю, неефективність 
зовнішнього контролю за діяльністю 

публічної адміністрації [2, c. 12-35]. 

Зазначена наукова думка 
дозволяє охарактеризувати, 

переважно, джерела виникнення 

корупції в управлінській сфері. Не 
зменшуючи жодним чином значення 

вказаних наукових розробок, тим не 
менше, бажано було би дослідити 

джерела формування корупції, які у 

подальшому вплинули на 
криміналізацію сфери господарської 
діяльності. 

Зрозуміло, що динамізм 

політичних процесів позначається і 
на формуванні правового поля 

інституційних перетворень в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства, 
в тому числі – і в сфері 
оподаткування. Яскравим прикладом 

є прийняття 24 грудня 2015 року 

змін до податкового законодавства 
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як результат низки політичних 

компромісів. Однак, якщо звернути 

увагу на особливості 
адміністративно-правового 

регулювання відносин щодо 

протидії корупції у визначеній сфері, 
також можна вказати про динамізм 

змін до чинного законодавства, 
тенденції якого не завжди можна 
охарактеризувати як позитивні. 

Так, наприклад, Законом 

України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» від 07.04.2011 р. 

№ 3206-VI, який втратив чинність з 
початком роботи системи подання та 
оприлюднення відповідно до Закону 

України від 14.10.2014 р. №1700-VII 

декларацій осіб, уповноважених  на 
виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (1 

вересня 2016 року), було 

передбачено ряд новел, порівняно із 
Законом України «Про боротьбу з 
корупцією» від 05.10.1995р. 

№ 356/95-ВР:  

- запроваджено терміни 

«конфлікт інтересів», «корупційне 
правопорушення», «корупція», 

«неправомірна вигода»; 

- закріплено основні принципи 

запобігання і протидії корупції (ст. 3 

Закону); 

- встановлено суб’єктний склад 

корупційних правопорушень, яким 

охоплено практично усі категорії 
посадових осіб, які виконують 

державні функції (ст. 4 Закону); 

- розширено коло суб’єктів, які 
беруть участь у запобіганні, 
виявленні, а в установлених законом 

випадках - у здійсненні заходів щодо 

припинення корупційних 

правопорушень, відновленні 

порушених прав чи інтересів 

фізичних та юридичних осіб, 

інтересів держави, а також в 

інформаційному і науково-

дослідному забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання і протидії 
корупції, у міжнародному 

співробітництві в цій сфері (ст. 5 

Закону); 

- значно розширено перелік 

заходів, спрямованих на запобігання 

і протидію корупції (конкретизовано 

обмеження і заборони, уведено 

спеціальну перевірку кандидатів 

щодо зайняття посад в органах 

державної влади і місцевого 

самоврядування, запроваджено 

декларування витрат, 
антикорупційну експертизу 

законопроектів та інші); 
- врегулювано участь 

громадськості в заходах щодо 

запобігання і протидії корупції 
(Розділ ІІІ Закону) [3, c. 98]. 

Разом із тим, деякі норми 

Закону України «Про запобігання і 
протидію корупції» декларативні. 
Вказане стосувалося, наприклад, 

встановлення обмежень щодо осіб, 

які звільнились з посад або 

припинили діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування (ст. 10), 

уведення обов’язку урегулювання 

конфлікту інтересів (ст. 14), 

встановлення заборони на 
одержання послуг і майна органами 

державної влади та органами 

місцевого самоврядування (ст. 17), 

встановлення норми про те, що 

державний захист осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, здійснюється відповідно до 
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Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» (ч. 2 ст. 
20). На декларативність цих 

приписів Закону України «Про 

засади запобігання і протидії 
корупції» звертав увагу М. І. 
Хавронюк [4, c. 7-8]. 

Прийняттю Закону України 

«Про засади запобігання і протидії 
корупції» передувало прийняття 

Верховною Радою України 11 

червня 2009 року пакету 

антикорупційних законів. Цей пакет 
складався з трьох Законів: «Про 

засади запобігання та протидії 
корупції», «Про відповідальність 
юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень» та 
«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні 
правопорушення». Однак окремі 
положення цих законів не 
відповідали чинному законодавству, 

запропоновані у них заходи 

вирізнялися безсистемністю, 

заплутаністю і неефективністю. Крім 

того, громадськістю та експертами 

неодноразово висловлювалися 

критичні зауваження щодо цих 

законів. Наголошувалося на 
неможливості застосування цих 

актів, оскільки вони порушують 

гарантовані Конституцією України 

права і свободи громадян. 

Суперечливість та незрозумілість 
цих законів створювали передумови 

для обмеження прав і свобод 

громадян, у тому числі шляхом 

протиправного втручання в їх 

приватне життя. Деякі положення 

законів перенесені із чинних 

міжнародних договорів, однак 

редакції цих положень належним 

чином до українського 

законодавства адаптовані не були. 

Конституційний Суд України 

звернув увагу на неконституційність 
обмеження права окремих категорій 

громадян на зайняття у позаробочий 

час іншою оплачуваною діяльністю 

[5]. Ці Закони втратили чинність на 
підставі Закону України  від 

21.12.2010 № 2808-VI «Про 

визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України 

щодо запобігання та протидії 
корупції» [6]. 

Можна вказати, що тенденції 
новелізації антикорупційного 

законодавства фактично 

відтворювали тенденції сприйняття 

корупції у суспільній свідомості та 
світові процеси посилення протидії 
корупції. 

Якщо звернутись до 

проблемних питань про притягнення 

до адміністративної відповідальності 
за корупцію, то слід вказати про 

Рішення Конституційного Суду 

України від 13.03.2012 р. № 6-

рп/2012 «У справі за 
конституційним поданням 53 

народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України 

(конституційності) пункту 2 частини 

першої статті 7, пункту 2 розділу 

VIII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про 

засади запобігання і протидії 
корупції» [7] . Цим Рішенням 

визнано таким, що відповідає 
Конституції України (є 
конституційним), положення пункту 

2 частини першої статті 7 Закону 
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України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» від 7 квітня 2011 

року № 3206-VI, згідно з яким 

особам, зазначеним у пункті 1 

частини першої статті 4 цього 

Закону, забoрoняється входити до 

складу органу управління 

підприємства або організації, що має 
на меті oдержання прибутку, за 
виняткoм встановлення забoрoни 

вказаним oсoбам, як вбачається зі 
змісту цьoгo пoлoження, брати 

участь у загальних збoрах такого 

підприємства або oрганізації. 
Такими, що не відпoвідають 
Кoнституції України (є 
некoнституційними), визнанo 

наступні пoлoження Закoну, а саме:  
пункт 2 частини першoї статті 7 

щoдo забoрoни oсoбам, зазначеним у 

пункті 1 частини першої статті 4 

цього Закону, брати участь у 

загальних зборах підприємства або 

організації, що має на меті 
одержання прибутку; пункт 2 

розділу VIII «Прикінцеві та 
перехідні положення» про те, що у 

декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за 2011 рік відомості про 

витрати надаються з дня набрання 

чинності цим Законом.   

Адміністративна 
відповідальність за адміністративні 
корупційні правопорушення 

передбачає санкції, які обмежують 

права і свободи, а оскарження 

постанови у справі, винесене суддею 

загального суду, фактично 

урегульовано тільки статтею 294 

Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

(далі - КпАП України) [8], де 

встановлено, що постанова судді у 

справах про адміністративне 
правопорушення набирає законної 
сили після закінчення строку 

подання апеляційної скарги чи 

протесту прокурора за окремими 

винятками, які не стосуються справ 

про адміністративні корупційні 
правопорушення. 

У 2009 році у Комітеті 
Верховної Ради України з питань 
боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією відбулись 
слухання на тему «Антикорупційні 
аспекти забезпечення прозорості у 

публічному секторі», де було 

відзначено, що одним із стримуючих 

факторів, що має запобігти 

виникненню та поширенню такого 

негативного явища як корупція є 
реалізація принципу прозорості у 

публічному секторі. Сутність цього 

принципу розкривається через 
гарантування можливості здійснення 

контролю з боку громадськості за 
діяльністю органів державної влади 

та органів місцевого 

самоврядування. На його реалізацію 

були спрямовані проекти законів 

України про конфлікт інтересів у 

діяльності публічних службовців 

(реєстр. №4420), про правила 
професійної етики на публічній 

службі та запобігання конфлікту 

інтересів (реєстр. №4420-1) і про 

заходи державного фінансового 

контролю публічної служби (реєстр. 

№4472). Слід відзначити також і 
міжнародні антикорупційні проекти, 

що реалізуються в Україні: Третій 

компонент Порогової програми 

Корпорації «Виклики тисячоліття» 

щодо зниження рівня корупції, 
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«Підтримка незалежного 

урядування: проект протидії 
корупції в Україні» (UPAC), 

«Розвиток спеціалізованих служб з 
боротьби з корупцією в Україні» 

Мережі боротьби проти корупції для 

країн Східної Європи і Центральної 
Азії Організації економічного 

співробітництва і розвитку [9, c. 5-7] 

. Однак ці проекти так і не були 

реалізовані повною мірою. 

Одним із ключових питань 
розмежування корупційних 

правопорушень і злочинів є 
визначення різниці між суспільною 

шкідливістю та суспільною 

небезпекою діяння, що є ключовим 

за прийнятою правовою доктриною 

при розмежуванні кримінальної та 
адміністративної відповідальності. 
В. К. Колпаков виділяє два зв’язаних 

між собою аспекти розгортання 

дискусії: політичний і юридичний 

[10, c. 172] . 

Зосереджуючись  на суто 

юридичному аспекті, слід вказати 

про те, що В.К. Колпаков вказує про 

умовність і рухливість меж між 

адміністративним проступком 

(деліктом) і кримінальним 

правопорушенням (злочином).. 

Вчений вказує про два підходи щодо 

вирішення питання про 

відокремлення адміністративних 

деліктів і злочинів. Відповідно до 

першого – адміністративні делікти є 
діяннями, що мають суспільну 

небезпеку. Відповідно до другого – 

адміністративні делікти є діяннями 

шкідливими [10, c. 172-173]. 

Критичний аналіз існуючих 

наукових підходів дозволив вченому 

зробити власний підхід щодо 

розмежування суспільної 
шкідливості і суспільної небезпеки 

діяння. В. К. Колпаков вказує про 

наявність достатньої кількості 
підстав вважати «шкідливість» 

онтологічною ознакою об’єктивної 
сторони правопорушення (не складу, 

а суто діяння), яка притаманна 
злочинам і адміністративним 

проступкам. Гносеологічною 

ознакою об’єктивної сторони складу 

правопорушення, яка притаманна 
злочинам і адміністративним 

проступкам, є «суспільна 
небезпека». Її наявність або 

відсутність у шкідливому діянні 
доводиться у ході розслідування 

відповідних справ, яке полягає у 

дослідженні й оцінці суб’єктом 

розслідування всіх обставин, що 

мають відношення до цього діяння, і 
формулюванні висновку щодо його 

кваліфікації. У такому висновку 

(постанова по справі про 

адміністративне правопорушення, 

вирок суду) фактично фігурує 
гносеологічна ознака об’єктивної 
сторони складу правопорушення – 

«суспільна небезпека» [10, c. 187]. 

Виходячи з обґрунтованого 

В. К. Колпаковим підходу, і для 

адміністративних деліктів і для 

злочинів наявність ознаки суспільної 
шкідливості свідчить про 

необхідність збору доказів, 

фіксування юридичних фактів у 

встановлений законодавством 

спосіб. Гносеологія 

адміністративних деліктів і злочинів 

полягає у оцінці доказів, доказуванні 
юридичного факту як суспільно 

небезпечного, незалежно від того, чи 

є відповідне діяння 
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адміністративним деліктом чи 

злочином. Це означає, що юридична 
кваліфікація діяння відбувається 

тільки під час реалізації 
гносеологічного аспекту делікту, а її 
результатом є як разі визнання того, 

чи є певне діяння адміністративним 

проступком (деліктом) чи злочином.  

Безумовно, така точка зору є 
надзвичайно цікавою і вельми 

перспективною, особливо у 

контексті необхідності формування 

законодавчих гарантій дотримання 

прав і свобод громадян у 

юрисдикційних відносинах. Разом з 
тим, реалізація такого підходу 

передбачає, як вдається, принципову 

перебудову системи правоохоронних 

органів у частині, яка стосується 

організації процесу здійснення 

юридичної кваліфікації вчинених 

проступків, адже визначально усі 
протиправні проступки є суспільно 

шкідливими, а визнання їх 

адміністративними деліктами чи 

злочинами здійснюється тільки після 

доказування наявності чи 

відсутності суспільної небезпеки 

діяння. Можна передбачити при 

цьому складність встановлення 

юрисдикції правозастосувача. 
І. П. Голосніченко, зі своєї 

сторони, вказував, що поняття 

«шкідливість» виступає в ролі 
родового щодо поняття 

«небезпечність». Проступки мають 
різний ступінь шкідливості, який 

може підвищуватись і сягати нової 
якості – суспільної небезпечності 
[11, c. 3-5]. 

Звернення до юридичних 

енциклопедичних видань дозволяє 
виділити визначення суспільної 

небезпеки злочину. Суспільна 
небезпека злочину – це обов’язкова 
ознака злочину, яка розкриває його 

соціальну сутність і передбачена 
ст.11 Кримінального кодексу 

України [12]. Об’єктивна ознака 
злочинного діяння (дії чи 

бездіяльності) заподіювати істотну 

шкоду (матеріальну – майнову чи 

фізичну, нематеріальну – політичну, 

організаційну, моральну тощо) або 

створювати реальну загрозу її 
заподіяння суб’єктам суспільних 

відносин. Визначено кількісну і 
якісну ознаки суспільної небезпеки 

злочину, які в сукупності 
визначають тяжкість посягання у 

цілому. Якісна ознака називається 

характером суспільної небезпеки, а 
кількісна – її ступенем. Характер 

визначається суспільною цінністю 

об’єкта злочину (родового і 
безпосереднього), на який посягає 
злочинець. Ступінь суспільної 
небезпеки зумовлюється розміром 

завданої шкоди, способом вчинення 

злочину, місцем, обстановкою та 
стадіями вчинення, формою вини, 

мотивом і метою, а також ознаками, 

що характеризують особу винного 

[13, c. 899-900]. 

Виходячи із вищезазначеного, 

можна вказати про доцільність 
розмежування діяння як 

адміністративного делікту і злочину, 

насамперед, за критерієм розміру 

завданої шкоди. При цьому, 

враховуючи обґрунтовану 

В. К. Колпаковим концепцію 

суспільної небезпеки як 

гносеологічного аспекту 

протиправного діяння, можна 
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вказувати про небезпечність 
адміністративних деліктів. 

І. Ю. Романюк запропонувала 
критеріями відмежування 

адміністративних проступків від 

злочинів наступні: 1) основні: 
матеріальний (суспільна небезпека); 
суб’єктивна сторона; суб’єкт, який 

вчинив правопорушення; 

2) факультативні: критерій 

покарання; процесуальний; коло осіб 

(органів), які уповноважені 
розглядати такі справи. За критерієм 

ступеня суспільної небезпеки діяння, 

найбільш доцільно виділити три 

групи правопорушень: 1) злочини, 

тобто діяння, які мають найбільший 

ступінь суспільної небезпеки; 2) 

кримінально-правові проступки 

меншої суспільної небезпеки, яким 

не притаманні ознаки злочинного 

діяння; 3) адміністративні 
правопорушення [14]. 

Запропоновані І. Ю. Романюк 

критерії фактично є похідними від 

існуючої процедури притягнення до 

адміністративної і кримінальної 
відповідальності, адже виділені 
факультативні критерії присвячені 
тим ключовим моментам, які 
відображають принципову різницю 

між провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення і у 

справах щодо вчинених 

кримінальних злочинів. Те, що 

дослідниця називає «об’єктивними» 

критеріями є, за існуючою 

доктриною права, ознаками 

проступку. При цьому чомусь не 
вказано про об’єктивну сторону 

проступку у переліку «об’єктивних» 

критеріїв. 

Про процедуру накладання 

стягнень як ключовий момент при 

розмежуванні різних видів 

юридичної відповідальності зазначає 
Д. М. Лук`янець. Вчений аналізує 
Страсбурзькі прецеденти 

(застосування положень Конвенції з 
прав людини і основоположних 

свобод Європейською комісією з 
прав людини та Європейським 

судом з прав людини) і вказує, що 

єдиним критерієм для вирішення 

питання ч.1 ст.6 Конвенції, є 
характер процедури за внутрішнім 

правом, а саме – порядку розгляду 

про застосування відповідних 

стягнень або покарань [15, c. 23-24]. 

Науковий підхід, обґрунтований 

Д. М. Лук`янцем, безумовно, є 
перспективним, проте і він не 
позбавлений певних критичних 

застережень, пов’язаних із 
встановленням підстави 

застосування відповідної процедури. 

При цьому, як вдається, первинною 

є категорія проступку, а вторинною 

– процедури притягнення до 

відповідальності за вчинення 

проступку. 

Н. В. Хорощак аналізує питання 

про розмежування адміністративних 

проступків і злочинів при 

дослідженні проблеми сутності 
адміністративних стягнень за 
законодавством України. 

Дослідниця підкреслює наявність 
двох аспектів розмежування: 

законодавчого і правозастосовного. 

Законодавчий аспект полягає у 

необхідності розрізнення злочинів і 
адміністративних правопорушень 
(проступків) на стадії розробки 

нових правових норм, включення в 
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існуючі норми законодавчих новел, 

тобто при законодавчому 

закріпленні відповідного діяння (або 

бездіяльності) як кримінально- чи 

адміністративно-караного. 

Правозастосовчий аспект полягає у 

вирішенні уповноваженим органом 

питання щодо виду правової норми, 

яку він має застосовувати до 

конкретного правопорушника за 
вчинення протиправного діяння, та 
обрання відповідного покарання чи 

стягнення. При цьому дослідниця 

підкреслює, що проблема виникає у 

разі, коли відповідна дія або 

бездіяльність має ознаки і 
адміністративного проступку і 
злочину. В такому випадку, зазначає 
Н. В. Хорощак, слід брати до уваги 

кваліфікаційні ознаки, як-то суми 

збитків, спричинені 
правопорушенням (у великих, 

особливо великих розмірах), 

повторність, системність, 

особливість предмета 
правопорушення тощо [16, c.104-

106].  

Вчена пропонує окремо 

виділити правопорушення, які 
спрямовані не стільки на приватні 
взаємовідносини, скільки на 
публічні, тож їх вчинення тим чи 

іншим чином може вплинути на 
усталену систему суспільства. Серед 

кола публічних правопорушень 
запропоновано виділити 

правопорушення, проступки і 
злочини. Вони розрізняються не 
тільки за ступенем небезпечності, а 
й за змістовним наповненням 

елементів їх юридичних складів. 

Адміністративний проступок 

запропоновано визначати як діяння 

(дія або бездіяльність), що 

характеризується сукупністю 

правових ознак, закріплених 

законом, притаманних лише йому, 

спрямоване на порушення 

адміністративних правовідносин чи 

відносин, які охороняються нормами 

адміністративного права, за 
вчинення яких передбачено 

застосування адміністративного 

покарання [16, c.108-109].  

Науковий підхід Н. В. Хорощак 

є чітким. Врахування здобутків 

попередників, можна вказати про 

доцільність розмежування 

адміністративних деліктів і 
кримінальних злочинів за 
наступними критеріями: 

- ступінь суспільної небезпеки, 

який характеризується кількісно і 
якісно. У кількісному вимірі його 

може характеризувати розмір 

заподіяної шкоди, а у якісному – 

відносини, яким ця шкода 
завдається; 

- змістовна наповнення 

елементів юридичного складу; 

- процедура розгляду справ. 

Крім того, плідною та 
перспективною вважається 

пропозиція Н.В. Хорощак щодо 

виділення публічних правопорушень 
як таких, вчинення яких може 
вплинути на «усталену систему 

суспільства» (за визначенням 

вченої). Вдається, визначення 

системи суспільства як усталеної 
саме по собі достатньо спірне, проте 
зрозуміло, що дослідниця мала на 
увазі встановлений порядок 

управління державою, усталені 
організаційні зв’язки між 

державними органами, органами 
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місцевого самоврядування, 

включаючи судову систему. Саме у 

такому контексті адміністративні 
корупційні правопорушення можна 
віднести, за запропонованою 

Н. В. Хорощак класифікацією, до 

виду публічних правопорушень – 

проступків. При цьому стає 
можливим застосування терміну 

«корупційні проступки». Також, 

керуючись вищенаведеними 

науковими підходами, доцільним є 
розгляд питання про окрему 

процедуру розгляду корупційних 

проступків, відмінну від 

провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та 
щодо кримінальних злочинів. 

Про існування проблеми 

упорядкування юридичної 
відповідальності за корупційні 
правопорушення свідчить 
законопроект від 22.09.2011 р. 

№9213 «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України 

(щодо відповідальності за вчинення 

злочинів службовими особами з 
використанням службового 

становища)». Так, у Пояснювальній 

записці до законопроекту зазначено 

наступне. Звернення до офіційної 
статистики свідчить про порівняно 

незначну кількість осіб, притягнених 

до кримінальної відповідальності за, 
зокрема, ч.3 ст.368-2 КК України, 

яка передбачає позбавлення волі на 
строк від 7 до 10 років. Було 

засуджено: у 2008 році - 63 особи, з 
них 10 - до штрафу, а 51 особу 

звільнено від відбування покарання з 
випробуванням; у 2009 році - 56 

осіб, з них 8 - до штрафу, 44 особи 

звільнено від покарання з 
випробуванням; до 4 осіб 

застосовано покарання у виді 
позбавлення волі, причому до 2 осіб 

на строк від 2 до 3 років, до однієї - 
від 3 до 5 років; 2010 році - 52 особи, 

з них 3 - до штрафу, а 27 звільнено з 
випробуванням. У переважній 

більшості кримінальних кодексів 

держав Європи, крім держав СНД, 

не передбачено відповідальності за 
зловживання владою чи службовим 

становищем та за перевищення 

влади чи службових повноважень 
взагалі - тільки за конкретні чітко 

визначені дії, які являють собою 

спеціальні склади незаконного 

використання службового 

становища. Конвенція ООН проти 

корупції (ст. 19) рекомендує 
державам-членам визнавати 

злочином «умисне зловживання 

службовими повноваженнями або 

службовим становищем, тобто 

здійснення будь-якої дії чи 

утримання від здійснення дії, що є 
порушенням законодавства, 
державною посадовою особою під 

час виконання своїх функцій з 
метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди для самої себе 
чи іншої фізичної або юридичної 
особи» (як відомо, під 

неправомірною вигодою в 

антикорупційному законодавстві 
розуміються «грошові кошти або 

інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, що їх 

без законних на те підстав обіцяють, 
пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, 

нижчою за мінімальну ринкову». 

Таке діяння відображене у статтях 
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191, 368, 368-2, в інших статтях КК 

України, а також у ст. 172-2 КУпАП. 

Про необхідність встановлення 

кримінальної відповідальності за 
перевищення службових 

повноважень ні в Конвенції, ні в 

інших антикорупційних конвенціях 

не йдеться. Саме тому проектом 

запропоновано виключити, зокрема, 
ст.368-2 з Кримінального кодексу 

України [17]. 

У Листі Верховного Суду 

України від 01.04.2008 «Судова 
практика розгляду кримінальних 

справ про службові злочини з 
ознаками корупційних діянь (статті 
364, 365 та 368 Кримінального 

кодексу України), а також справ про 

адміністративну відповідальність за 
порушення вимог Закону від 5 

жовтня 1995 р. «Про боротьбу з 
корупцією» вказано, що відповідно 

до ст. 12 Закону N 356/95-ВР «Про 

боротьбу з корупцією» підставою 

для складання протоколу є достатні 
дані, які свідчать про наявність у 

діянні особи ознак корупційного 

діяння або іншого правопорушення, 

пов'язаного з корупцією. Це означає, 
що орган, який веде боротьбу з 
корупцією, повинен додержуватися 

вимог ст. 245 КпАП України, тобто 

своєчасно, всебічно, повно й 

об'єктивно з'ясовувати обставини 

діяння. У разі встановлення підстав, 

передбачених ст. 247 КпАП, за яких 

провадження у справі не може бути 

розпочато, а розпочате підлягає 
закриттю - не складати протокол. 

Поняття «достатність» щодо даних, 

які свідчать про наявність у діянні 
особи ознак корупційного 

правопорушення, є оціночною 

категорією. Питання про те, чи 

достатньо таких даних, у кожному 

конкретному випадку вирішує особа, 
уповноважена на складання 

протоколу. Але за будь-яких 

обставин це мають бути дані, які 
однозначно свідчать про те, що: 

1) корупційне правопорушення мало 

місце; 2) його вчинено певною 

особою; 3) ця особа є суб'єктом 

корупційного правопорушення; 4) це 
правопорушення вчинено умисно; 5) 

наявні інші, передбачені Законом 

ознаки корупційного 

правопорушення (наприклад, 

присутня мета незаконного 

одержання матеріальних благ) [18]. 

Хоча відбулась зміна 
антикорупційного законодавства, 
проте засади провадження у справах 

про адміністративні 
правопорушення не змінились і, 
відповідно, рекомендації 
Верховного Суду України, надані у 

Листі від 01.04.2008  є актуальними. 

Оновлене антикорупційне 
законодавство представлене Законом 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» від 07.04.2011 р. 

№ 3207-VІ [19], Законом України 

«Про Національне антикорупційне 
бюро України» від 14.10.2014 р. 

№ 1698-VII [20], Законом України 

«Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-

2017 роки» від 14.10.2014 р. № 1699-

VІІ [21], Законом України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 

р. №1700-VIІ [22], Законом України 

«Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних діячів» 

від 14.10.2015 р. № 1701-VIІ [23]. 

Принциповою новелою 

сучасного антикорупційного 

законодавства є формування 

Національного агентства з питань 
запобігання корупції як 

центрального органу виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, який 

забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику. 

Крім Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
передбачено функціонування інших 

суб’єктів протидії корупції, зокрема 
- Уповноважених з антикорупційної 
програми у певних юридичних 

особах. 

Висновки. Отже, тенденції 
формування політико-правового 

середовища, фінансово-економічної 
сфери впливають на трансформацію 

антикорупційної стратегії держави, 

зокрема, у частині, що стосується 

системи суб’єктів протидії корупції, 
правового забезпечення притягнення 

до юридичної відповідальності. Не 
можна оминути наявність недоліків 

антикорупційного законодавства, 
визнання яких, з одного боку, та 
суспільні процеси у напрямку 

демократизації та їх дієвих гарантій 

обумовило активізацію пошуку 

оптимальної моделі законодавчого 

забезпечення протидії корупції, в 

тому числі – у сфері оподаткування. 

Разом з тим, про дієвість нового 

антикорупційного законодавства 
можна буде вказувати за 
результатами аналізу 

правозастосування.  
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