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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань 

економіки, обліку, фінансів та права. 
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії економічної думки; світового 

господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національною економікою; 

економіки та управління підприємствами; цілей сталого розвитку та молоді в Україні; національної безпеки і 

оборони в умовах кризових явищ; продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки 

сільського господарства і АПК; енергоефективності економіки; економіки торгівлі та послуг; правового 

забезпечення державного управління та місцевого самоврядування; розвитку продуктивних сил і регіональної 

економіки; інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і 

політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів, 

банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці; 

економічної кібернетики; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; публічного управління та 

адміністрування; загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та 

трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку 

адміністративного та митного права в Україні та світі. 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 

студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору 

економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
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СЕКЦІЯ 19 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 
SECTION 19 PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 

 

УДК: 328.135 (477) 
Березюк С. В. 
к. е. н., доцент, 

доцент кафедри адміністративного менеджменту 
та альтернативних джерел енергії, 

Вінницький національний аграрний університет, 
Фіщук Н. Ю. 

к. с.-г. н., доцент, 
доцент кафедри аграрного менеджменту, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Сьогодні серед науковців немає єдиного підходу до трактування сутності 
поняття «корупція». Цей термін є широко вживаним, а його сутність дослідники 
розглядають по-різному: від зведення корупції до такого злочину, як одержання хабаря, 
до визначення корупції загальними формулюваннями, які не містять конкретних ознак 
правопорушення [1, с. 174]. 

Визначення корупції часто пов’язують із сутністю поняття «corruption» – що з 
латинського означає «підкуп, продажність суспільних і політичних діячів, посадових осіб». 
В українському юридичному словнику-довіднику корупція трактується як одна з форм 
зловживання владою, яка пов’язана із підкупом посадових осіб [2]. В юридичній літературі 
існує досить велике різноманіття підходів до визначення поняття корупції, які іноді 
суперечать одне одному. Це, у свою чергу, призводить до подвійного правового 
трактування корупційних дій у законодавчих і нормативних актах, та є наслідком «правових 
нісенітниць». 

У статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» надається 
визначення поняття корупції, яке можна стисло подати, як використання особою, 
зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та 
пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 
обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб [1, с.175; 4, с.186]. 

Для предметного розуміння корупції, її політекономічної сутності і змістовності 
важливе значення має класифікація корупційних дій. Найбільш спрощеною е класифікація 
запропонована Н. А. Нагаєвим і Л. В. Сердюком, відповідно до якої виокремлюється чисто 
кримінальна (переважно економічна) і політична корупція. Останню в свою чергу 
поділяють за поведінкою на карну і відхилену [3]. 

М. Джонстоном запропонував більш складну класифікацію видів корупції. Зокрема, він 
виокремлює такі типи корупції: хабарництво чиновників у сфері торгівлі (продаж 
нелегальної та неякісної продукції, завищення якості товарів і т. д.); відносини у 
патронажних системах, у тому рахунку протегування «босів» на основі родинних, 
партійних, свійських принципів; дружба і кумівство; кризисна корупція – обумовлена 
невизначеністю та ризиком, коли рішення органів влади можуть привести до суттєвих для 
бізнесу змін, тому вони стають предметом торгівлі [3]. 

Корупція є однією із найактуальніших проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі 
вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX – початку XXI 
століття. Проте за будь-яких підходів та оцінок однозначним є те, що корупція є 
проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є вкрай необхідною справою. 

Суспільна небезпека корупції полягає в тому, що вона [5]: 
– гальмує та викривлює соціально-економічні реформи; 
– поглиблює соціальну нерівність громадян; 
– підвищує соціальну напругу в суспільстві; 
– порушує принцип соціальної справедливості; 
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– деформує суспільні цінності; 
– породжує схильність до протиправного способу життя; 
– підриває авторитет держави; 
– завдає шкоди утвердженню демократичних основ управління суспільством. 
Корупція, спотворюючи суспільні відносини, порушує нормальний порядок речей у 

ньому, починаючи із порушення службового обов’язку, і тягне за собою порушення інших 
суспільних відносин. Вона є однією з основних причин поділу суспільства, умовно кажучи, 
на офіційне і неофіційне. Основні елементи корупції – це підкуп, зловживання службовим 
становищем, неправомірне надання (отримання) пільг і переваг, використання влади для 
незаконного заволодіння чужим майном та ін. [6, с. 132]. 

На думку американського соціолога Р. Мертона, подекуди протиправне діяння є 
нормальною реакцією людей на ненормальні умови існування. Мається на увазі, що інколи 
сама держава і соціальна система спонукають громадян до скоєння протиправних вчинків [7]. 

Складність проблеми боротьби з корупцією полягає в реальній можливості 
корумпованих структур та конкретних осіб, які мають владу і повноваження, перешкоджати 
намаганням проникнути до сфери їхньої кримінальної діяльності, а також у нездатності 
правоохоронних органів і політичних сил суспільства до безкомпромісної боротьби з 
корупцією. Відсутні соціальні, політичні традиції публічного викриття корупціонерів, 
спеціальні криміналістичні прийоми викриття фактів корупції, що є серйозною перешкодою 
для ефективної боротьби із цим явищем. 

Боротьба з корупцією пов’язана з вирішенням наступних основних завдань, вирішення 
яких, на думку Жданова І., має здійснювались в такій послідовності [8]: 

– зменшення кількості так званих «хабаромістких» функцій державного управління 
(видача дозволів, ліцензій, довідок тощо); 

– чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень; 
– забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою конкурсів, тендерів тощо; 
– підвищення рівня соціального забезпечення населення; 
– підвищення кримінальної відповідальності за корупційну діяльність; 
– зниження рівня бюрократизованої владних структур тощо. 
Корупція загрожує національній безпеці і суспільному устрою України, системно і 

комплексно впливає на формування і діяльність владних і політичних інститутів, підриває 
довіру громадян до влади, ускладнює відносини України з іноземними партнерами. 

З метою ефективної протидії корупційним діянням, Україні вкрай необхідно в 
найкоротші терміни адаптувати антикорупційне законодавство до міжнародних стандартів, 
зокрема визначивши всі можливі форм корупційної поведінки, а також адекватну відпові-
дальності за такі діяння. 
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