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У статті досліджено напрями реформування антикорупційного законодавства  
України відповідно до європейських стандартів. Встановлено, що трансформації національних 
правових систем у Європі відбуваються відповідно до одних з найкращих антропологічних стан-
дартів права у світі. Утвердження верховенства загальнолюдських прав людини під час та за 
наслідками перебігу цих процесів залишається головною метою публічної влади громадянського 
суспільства. Вивчення релевантного європейського досвіду передбачає виявлення функціональних 
прогалин інститутів фінансового та іншого контролю законності отримуваних доходів. Також 
перевірці підлягає адекватність доходам здійснених витрат й інших складових антикорупційних 
вимог до публічних службовців. Процедури антикорупційного контролю опосередковані техніч-
ними засобами та відповідним програмним забезпеченням. Вони запозичені з країн європейської 
традиції права на підставі критичного осмислення їхньої телеологічної придатності до протидії 
корупції у вітчизняних політико-правових реаліях. Перетворення такого досвіду поширення циф-
рового формату антикорупційної політики означає також їхню відповідність конструктивним 
якостям правових традицій та інших життєтворчих компонентів правової системи України. 
Метою стає органічне поєднання вітчизняних правових традицій з відповідними європейськими 
цінностями, що забезпечують відкритість громадянського суспільства для своєчасного впрова-
дження у правову реальність спрямованих на соціальний поступ рішень (діянь). Наголошено, що 
для цього сапліментарно використовується методологічний інструментарій аксіології права як 
основного підходу до дослідження предмету. Його складовими частинами стали системи мето-
дів наукового пізнання синергетики та юридичної компаративістики.  

Підсумовано, що успішність перетворень антикорупційного характеру на практиці забезпе-
чується за рахунок належного функціонування судів, прокуратури, слідчих та інших інститутів 
повноцінної інфраструктури з протидії корупції. Організаційно антикорупційна інфраструктура 
країн Східної та Південної Європи разом з Україною найбільш потужна, порівняно з будь-якими 
іншими європейськими країнами. Її створення зумовлене необхідністю посилення практичного 
впровадження антикорупційної політики. Водночас ефективність системи протидії корупції 
в інших високорозвинених країнах Європи сукупно зумовлена наявністю у них детальних інструк-
цій здійснення повноважень публічними службовцями, їхнім належним соціально-економічним 
захистом, незалежністю суддів, усталеністю доброчесних практик публічного врядування, які 
органічно поєднані з їхніми традиціями права й правової культурою населення (наприклад, в час-
тині поширеності повідомлень про корупцію від громадян, практик викривання недоброчесності 
тощо); програмами протидії політичної корупції у парламентах.

Ключові слова: антикорупційна інфраструктура, громадянське суспільство, доброчесність, 
Європа, законність, інститут права, корупція, правовий стандарт, правові цінності.
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Том 33 (72) № 2 202242

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки

Постановка проблеми. Слабкість міжнаціо-
нальних інститутів з протидії корупції на глобаль-
ному рівні зумовлює домінування тренду недобро-
чесності у правових відносинах із забезпечення 
державою інтересів власної нації через підкуп 
посадових осіб публічної адміністрації (членів 
парламенту) чи іншим корупційним способом. 
У підсумку організована злочинність все більше 
набуває транскордонного характеру, а склад-
ність цього виду злочинної діяльності вимагає 
від публічної влади пристосування задля збере-
ження ефективності в антикорупційній роботі, 
зокрема й через обрання придатних інструментів 
для боротьби з нею. На це спрямовані зусилля 
із гармонізації вітчизняної системи адміністра-
тивно-правових регуляторів відносин у сфері 
запобігання корупції з відповідними стандартами 
Європейського Союзу та його країн-членів – їхніх 
взаємодії та взаємопроникнення, розширення діа-
пазону антикорупційних інститутів, зростання 
взаємозалежності та конструктивної правової 
енергії сукупної дії, ефективності їхнього засто-
сування на практиці відносно суб’єктів у межах 
єдиного європейського публічно-правового про-
стору. Правова й управлінські культури вищого 
рівня детермінують утвердження у соціальній 
практиці справедливості та інших принципів 
права, які складають основу для впровадження 
у практику правових відносин потрібних стан-
дартів із протидії корупції. Це частина єдиної сис-
теми доброчесно функціонуючої влади держави, 
яка уможливлює системне відтворення правової 
культури членів життєздатної нації тощо. Ступінь 
фактичної відповідності публічної влади право-
вим засадам елімінації корупційних ризиків з її 
професійної діяльності в умовах трансформації 
правової системи українського суспільства являє 
собою пряму пропорційну залежність зі станом 
стійкого розвитку останнього на паритетних 
засадах з високорозвиненими націями Європи. 
Ефективність національних моделей з протидії 
корупції визначено за параметрами правової куль-
тури громадян, якості правових норм і/або при-
значених для належного застосування цих норм 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) 
з питань запобігання та виявлення корупції, інших 
інститутів антикорупційної інфраструктури. Про-
дуктивність їхніх варіацій для нації історично 
детермінована й диференціюється обставинами 
різних періодів життя, природа яких онтологічно 
об’єктивна. Її урахування під час наслідування 
стандартів доброчесного управління забезпечує 
її ефективність в частині задоволення публічного 

інтересу на тлі викликів конкретного історичного 
часу в Україні. 

Мета статті – розкрити напрями реформу-
вання антикорупційного законодавства України 
відповідно до європейських стандартів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Будь-яке наукове дослідження проблем із проти-
дії корупції актуальне за визначенням. Незважа-
ючи на вже наявні розробки, мінливість життя 
висуває нові питання, які вимагають нагаль-
ного вирішення. Й у цьому зв’язку низка робіт 
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, С. Д. Гусарєва, 
О. М. Джужи, О. О. Дудорова, М. І. Козюбри, 
В. К. Колпакова, Т. О. Коломоєць, А. Т. Ком-
зюка, М. В. Костицького, О. В. Кузьменко, 
Д. М. Лук’янця, Д. В. Лученка, С. І. Макси-
мова. О. Бондаренко дослідив концепцію кри-
мінально-правової протидії корупції в Україні; 
Головкін Б.М., Батиргареєва В.С., Новіков О.В. 
та інші – запобігання корупції у приватному сек-
торі; Д. О. Іщук – адміністративно-правовий ста-
тус спеціалізованих суб’єктів протидії корупції 
в Україні; В. М. Трепак – теоретико-прикладні про-
блеми протидії корупції в Україні; В. В. Франчук,  
Д. Д. Корецка-Шукєвіч – дослідили право- 
порушення, пов’язані з корупцією, адміністра-
тивно-правові засади протидії їм. Багато інших 
вчених виконали низку інших наукових дослі-
джень, що стали базовими з порушеної авторами 
проблематики, залишивши водночас їм свій про-
стір для наукових пошуків.

Основний зміст роботи. Розвиваючи концеп-
туальні положення про успішність реалізації анти-
корупційні стратегії й відповідних програм на дер-
жавному та громадському рівні, які демонструють 
успішні європейські країни, відзначимо наступне. 

У Нідерландах існує трьохрівнева система 
протидії корупції. Перший рівень представляють 
відділи внутрішніх справ (внутрішні служби без-
пеки), які функціонують у міністерствах та у біль-
шості державних, установ, організацій. Наступ-
ним структурним рівнем в системі боротьби 
з корупцією є так звана Служба Громадського 
Звинувачення (The Public Prosecution Service), 
яка має дев'ятнадцять регіональних офісів, в кож-
ному з яких є свій громадський обвинувач, який 
веде справи по кримінальним розслідуванням. 
Національний громадський обвинувач, в свою 
чергу співпрацює з генеральною прокуратурою 
(«Rijksrecherche»), яка складає третій організа-
ційний рівень в системі боротьби з корупцією. 
Статтею 178 Кримінального Уложення Королів-
ства Нідерланди від 1881 року була введена сувора 
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відповідальність для осіб, які дають подарунок 
або тільки обіцяють вручити подарунок з тим, 
щоб вплинути на прийняття рішення, яке розгля-
дається суддею у справі у вигляді ув'язнення на 
термін до 6 років. Якщо подарунок чи обіцянка 
подарунка було дано з тим, щоб досягти засу-
дження невинного по кримінальній справі, то Уло-
ження в цьому випадку встановлювало покарання 
для хабародавця до 9 років позбавлення волі. Чес-
ність і незаплямована репутація є безумовною 
суспільною цінністю і обов'язковою якістю гро-
мадянина, що перебуває на службі у суспільства, 
захист доброчесності грає не менш важливу роль 
в антикорупційній політиці, ніж її стимулювання. 
Корупційні справи в Нідерландах визначаються 
як «справи з нанесення серйозного збитку репу-
тації державного службовця». І це не випадково. 
Тим самим підкреслюється, що завдання слідства 
не тільки зловити і покарати корумповану особу, 
але й захистити репутацію того, кого суспільство 
незаслужено запідозрило в корупції. Державний 
чиновник, який викритий в отриманні хабара, роз-
глядається, з точки зору моралі, як ворог держави 
і до кінця життя отримує заборону на зайняття 
посад в органах влади, втрачає всі соціальні 
пільги, які надає державна служба, наприклад, 
пенсійне та соціальне обслуговування. Важливу 
роль у моніторингу корупції відіграє інститут 
добровільних інформаторів, що повідомляють 
в контролюючі органи про відомі їм випадки під-
купу посадових осіб. У той же час громадяни, 
які направляють для перевірки до органів влади 
повідомлення неправдивого характеру, по-перше, 
втрачають суспільну довіру і репутацію до себе 
як до джерела достовірної інформації, а по-друге, 
можуть бути притягнуті за наклеп і приниження 
гідності особистості до суворого кримінального 
покарання. Не залишається поза цією політикою 
і поліція, яка свою владу отримує від населення 
і відповідно до закону від 1993 р. «Про поліцію» 
реалізує її на основі партнерських відносин з цим 
суспільством. Поліція в Нідерландах є части-
ною громадянського суспільства. Поліцейський 
у Нідерландах зобов'язаний проявляти високий 
професіоналізм у своїй діяльності і бути прикла-
дом законослухняної поведінки. Голландці вважа-
ють, що поліцейський тільки тоді буде користува-
тися повною довірою у народу, коли громадськість 
буде впевнена в непідкупності поліції. 

У Сполученому Королівстві Великої Британії 
і Північної Ірландії сприйняття корупції тради-
ційно більш нетерпиме порівняно з населенням 
в Україні. Основною сферою корумпованості 

залишається фінансовий сектор, особливо бан-
ківський та інвестиційний (за участі транснаці-
ональних корпорацій), а також галузь політики. 
Якщо проблеми з корупцією у британській полі-
ції зустрічаються час від часу, то серед суддів 
це явище викорінено. На законодавчому рівні 
ухвалено закони з протидії корупції і спеціально 
з протидії хабарництву [1].

Антикорупційна система Великобританії 
характеризується наявністю високих стандартів 
громадянської поведінки, ефективним соціаль-
ним контролем за державними службовцями, ска-
сування парламентського імунітету для депутатів 
які вчинили корупційні дії. Основу антикорупцій-
ного законодавства складають Закон про хабарни-
цтво в публічних організаціях 1889 р. i закони про 
попередження корупції 1906 і 1916 рр. Законом 
про «Продаж посад» 1809 року в редакції Закону 
«Про кримінальне право» 1967 року передбачена 
відповідальність за корупцію у вигляді продажу, 
купівлі, угод з метою отримання якої-небудь 
посади, у тому числі й роботи по найму. Винні 
караються позбавленням волі на строк до двох 
років і позбавленням права назавжди посідати 
відповідну посаду. У 1995 році Комітетом Нолана 
сформульовано сім принципів державної роботи 
чиновників, які закладені у своєрідному Кодексі 
поведінки: некористолюбство – служіння тільки 
громадським інтересам, відмова від яких-небудь 
дій для досягнення матеріальних і фінансових 
вигод для себе, своєї сім’ї та друзів; непідкуп-
ність – недопущення якої-небудь фінансової або 
іншої залежності від зовнішніх осіб або організа-
цій, які можуть вплинути на виконання офіційних 
обов’язків; об’єктивність – неупереджене вирі-
шення всіх питань; підзвітність – відповідаль-
ність за вчиненні дії перед суспільством і надання 
повної інформації в разі публічної перевірки; від-
критість – максимальне інформування суспіль-
ства про всі рішення і дії, їх обґрунтованість(при 
цьому скорочення інформації допустиме при необ-
хідності дотримання вищих громадських інтер-
есів); чесність – обов’язкове повідомлення про 
свої приватні інтереси, пов’язані з громадськими 
обов’язками, вжиття всіх заходів для вирішення 
можливих конфліктів на користь громадських 
інтересів: лідерство – дотримання принципів 
лідерства й особистого прикладу у виконанні 
стандартів громадського життя [2]. Ці принципи 
схожі на правила етичної поведінки для китай-
ських чиновників, запроваджені у 2012 р. [3].

У Великобританії співробітники держав-
ної служби протягом двох років після виходу на 
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пенсію або звільнення не мають права обіймати 
посаду в приватному підприємництві без дозволу 
свого відомства. Це правило поширюється і на 
тих колишніх службовців, які мають намір засну-
вати власну фірму для консультування приват-
них підприємців. Такі дозволи видаються тільки 
в тому випадку, якщо дії конкретного чиновника 
«не викликають підозри», що він у період своєї 
роботи в державній установі надавав певним фір-
мам пільги та переваги в розрахунку на відповідну 
подяку з їх боку в майбутньому. Загальним прави-
лом є те, що колишнім службовцям забороняється 
переходити на роботу в такі приватні компанії, 
з якими ведуть справи їх колишнє відомство. Важ-
ливу роль відіграють інститути громадянського 
суспільства, в першу чергу, багаточисленні неуря-
дові організації, ЗМІ. Не останнім інструментом 
є заохочення доносів, які позиціонуються як прояв 
активної громадянської позиції. Сигнали від гро-
мадськості, експертів неурядових організацій 
і ЗМІ, дуже часто складають основу, в тому числі 
гучних антикорупційних справ у Великобританії.

Відчутні результати у протидії корупції досяг-
нуті в Німеччині. Організаційно-правовий меха-
нізм попередження корупціїв цій державі перед-
бачає: визначення переліку посад схильних до 
корупції; посилення відомчого контролю у формі 
ревізій; особливий підхід при призначенні осіб 
на посади, виконання яких допускає можливість 
здійснення корупційних дій; навчання і підви-
щення кваліфікації співробітників для непри-
йняття ними дій, що підпадають під склад коруп-
ційних злочинів; посилення службового нагляду 
керівництвом федерального органу; ротація 
персоналу, що займає посади,найбільш схильні 
корупції;суворе дотримання приписаних проце-
дур при виділенні і оформленні державних замов-
лень; чіткий поділ етапів, пов'язаних з плануван-
ням, виділенням і розрахунками при оформленні 
державних замовлень. Окрему увагу приділяється 
системі адміністративних заборон на державній 
службі, серед яких законодавством визначено 
заборони, а саме: 1) на здійснення державним 
службовцем підприємницької діяльності як осо-
бисто, так і через довірених осіб, в тому числі 
участь у діяльності правління, наглядової ради або 
в іншому органі товариства, товариства або під-
приємства будь-якої іншої правової форми; 2) на 
заняття посади в раніше підконтрольних органі-
заціях протягом 5 років після залишення держав-
ної служби. У разі відставки чиновник повинен 
отримати дозвіл уряду на роботу в приватному 
секторі, якщо колишня діяльність службовця мала 

відношення до даного виду діяльності. В іншому 
випадку поведінка державних службовців може 
розглядатися як корупційна. 

Королівство Данія щорічно займає високі 
позиції серед країн з високоефективними інстру-
ментами з протидії хабарництву і, отже, з низьким 
рівнем корупції. Основу антикорупційного зако-
нодавства цієї держави складають законодавчі 
акти про адміністративну та кримінальну відпо-
відальність за вчинення корупційних злочинів. 
Максимальний термін позбавлення волі за хабар-
ництво, передбачений Кримінальним кодексом 
Данії, на державній службі становить – 6 років, 
у приватному секторі – 4 роки 251. Діяльність 
державних службовців регламентується кодек-
сом честі чиновників. Сильне і розвинуте грома-
дянське суспільство (42% населення займається 
волонтерством та благодійністю) здатне заявляти 
про випадки корупції в особі громадян, які реалі-
зовують таким чином право на свободу висловлю-
вання своєї думки й виявляють готовність нести 
відповідальність за сказане перед судом, звер-
таючись до правоохоронних органів для прове-
дення розслідувань на предмет виявлення фактів 
корупції. В сфері господарських відносин, які за 
визначенням має найбільший потенціал корупцій-
них вигод, а, відповідно, й ризиків, ця країна має 
низку ефективних антикорупційних організацій, 
а саме: Датське агентство міжнародного розвитку, 
Торговий рада Данії, Датське агентство по креди-
туванню експортних організацій, Конфедерація 
датської промисловості, Фонд індустріалізації 
для країн, що розвиваються [4, с. 90-91].

Республіка Греція з 2013 р. до основних напря-
мів Національного стратегічного плану дій по 
боротьбі з корупцією внесла заходи з ухвалення 
кодексу поведінки для членів парламенту і збіль-
шення складу контрольно-ревізійної комісії, яка 
здійснює перевірку фактів подачі декларацій про 
майно і доходи. Крім цього, були передбачені 
заходи з підвищення інформованості громад-
ськості в галузі боротьби з корупцією, поліпшення 
транспарентності та посилення підзвітності орга-
нів державної влади. У Румунії антикорупційне 
реформування спрямоване на подолання полі-
тичної корупції, яка найбільшою мірою руйнує 
правові відносин у країні. Зокрема передбачено 
прийняття Кодексу поведінки для парламентаріїв 
і внесення змін і доповнень до Закону «Про ста-
тус депутатів і сенаторів», що спрямовані на ство-
рення парламентської дисципліни, прозорості 
роботи, декларування власності, елімінацію кон-
флікту інтересів, розширення знань, необхідних 
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для ефективного здійснення депутатських повно-
важень. Ця робота проводилася двома коміте-
тами парламенту з правових питань і Об'єднаним 
комітетом з питань статусу депутатів і сенаторів 
з урахуванням зауважень парламенту ЄС та інших 
європейських інститутів, за участі представників 
громадянського суспільства Румунії [5, с. 9-10]. 

Європейські країни високого й стійкого рівня 
розвитку створюють суди, які організаційно 
й функціонально призначені для відправлення 
антикорупційного правосуддя. Україна наразі про-
довжує антикорупційні реформи, зокрема, вживає 
заходів для ефективності її Вищого антикорупцій-
ного суду (Закон України від 07.06.2018 № 2447-
VIII), який розпочав свою роботу 05.09.2019 р. 
й потребує запозичення відповідного успіш-
ного досвіду зарубіжних країн. Специфіка такої 
потреби визначальною мірою детермінована 
контекстом інтеграції до ЄС, а тому особливої 
цінності набуває досвід європейських країн, які 
мають суди такого типу. Серед них всього три кра-
їни Республіка Словаччина (Slovenská republika), 
Республіка Хорватія і Республіка Болгарія. 

У складі антикорупційної інфраструктури важ-
ливість досліджуваних судів пояснюється їхньою 
інституційною спроможністю вирішувати коруп-
ційні справи, за рахунок чого очікується мінімі-
зація корупційних проблем до рівня прийнятного 
для стандартів законодавства ЄС. Інакше коруп-
ційний фактор робить суспільство незбалансова-
ним, адже такий тип проблем є системною пере-
шкодою для організації та ефективної діяльності 
органів державної влади. Врешті-решт корупція 
суттєво ускладнює темп та якість інтеграції Укра-
їни та Республіки Словаччина до структур ЄС від-
повідно до паритетних засад. Наприклад, згідно 
з дослідженням Словацької Академії наук, слід 
прийняти більш суворі антикорупційні заходи 
і підвищити ефективність судової системи по від-
стоюванню прав інвесторів [6]. Серйозними про-
блемами антикорупційної політики залишається 
політичний тиск на поліцію; питання фінансу-
вання політичних партій (у т. ч. ефективних меха-
нізмів контролю за їхніми витратами); однією 
з найбільш корумпованих сфер залишається 
охорона здоров’я; істотною проблемою у сфері 
антикорупційної політики є ситуації щодо судо-
чинства – слабкість та залежність судової гілки 
державної влади визначається істотним впливом 
та втручанням з боку політиків, а також значним 
обсягом справ у судах, що зумовлює затягування 
розгляду справ, а також постійні зміни законо-
давства; незавершеність законодавчої роботи 

та недостатня воля чиновників, відсталість інсти-
туційної основи роботи антикорупційних механіз-
мів [7, с. 30]. Slovenská republika перша держава 
Європи, яка вирішила створити Спеціальний 
суд (Špeciálny súd, фактично Антикорупційний 
кримінальний суд) та прокуратуру як спеціальні 
установи в судовій та прокурорській системах 
та ключові елементи всієї антикорупційної інф-
раструктури. Ухвалений парламентом у 2003 р. 
закон про створення Спеціального суду, що здій-
снює судове провадження у справах з корупції 
та організованої злочинності, було впроваджено 
у реальному житті у 2005 р., коли цей суд почав 
працювати [8]. 

Потреба у створенні спеціалізованої установи 
у Республіці Болгарії для відправлення правосуддя 
за категорією корупційних кримінальних була 
зумовлена потужною корупцією, яка виключала 
ефективність реформування на шляху інтеграції 
до високих стандартів публічного адміністру-
вання у ЄС [9, с. 114]. Боротьба з організованою 
злочинністю є викликом для будь-якої країни. 
Організована злочинність все більше набуває 
транскордонного характеру, а складність цього 
виду злочинної діяльності вимагає наявності 
інших інструментів зустрічної дії, ніж тих, що при-
значені для боротьби зі звичайною злочинністю. 
Звернення до спеціалізованих органів на перший 
погляд здається привабливою ідеєю. Болгарія – 
одна з тих країн, в яких за останні кілька років 
були реструктуровані або створені абсолютно 
нові органи, головною місією яких є боротьба 
з організованою злочинністю. Спеціалізовані 
суди та Спеціалізована прокуратура – приклади 
таких структур, поява яких значною мірою від-
повідає реакції на критику ЄС щодо відсутності 
видимих результатів у боротьбі з організованою 
злочинністю [10, c. 6]. Профільним нормативно-
правовим актом антикорупційного змісту в кінці 
грудня 2017 р. став Закон «Про запобігання коруп-
ції та конфіскацію незаконно набутого майна» 
(втратили чинність Законите «За публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни 
и други длъжности» 2000 р., «За предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси» 2008 р., 
«За отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество» 2012 р.) [11].

Потужними антикорупційними структурами 
стали також спеціалізовані інститути управління, 
судової й досудової юстиції у Республіці Хорватія: 
1) департаменти (палати) найбільших окружних/
повітових ординарних/загальних судів (redovni 
sudovi) країни, що спеціалізуються на розгляді 
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справ про організовану злочинність та корупцію 
й територіально розташовані у містах (Županijski 
sud u / County court in) Загребі / Zagrebu, Рієці / Rijeci, 
Спліті / Splitu та Осієку / Osijeku (ст. 14, ч. 4 ст. 37); 
спеціалізований суд – Вищий кримінальний суд 
Республіки Хорватія (specijalizirani sudovi – Visoki 
kazneni sud Republike Hrvatske) вирішує у другій 
інстанції скарги на рішення окружних судів у кри-
мінальних справах (ст. 14, 26а); Верховний суд Рес-
публіки Хорватія – Vrhovni sud Republike Hrvatske 
(ст. / Članak 14); 2) Бюро по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю при Державній 
прокуратурі (хорват. Ured za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta u Državno odvjetništvo); 
3) Управління по боротьбі з корупцією та організо-
ваною злочинністю, Служба внутрішнього контр-
олю з 2001 р. у складі МВС (Offices for Suppression 
of Corruption and Organised Crime / раніше мав назву 
Department for Economic Crime and Corruption – 
Департамент по боротьбі з економічною злочин-
ністю та корупцією; Office for Internal Control); 
4) Антикорупційний сектор Міністерства юсти-
ції – контролює виконання антикорупційних захо-
дів в уряді країни [12; 13]. 

Висновки. Отже, трансформації національних 
правових систем у Європі відбуваються до одних 
з найкращих антропологічних стандартів у світі. 
Утвердження верховенства загальнолюдських прав 
людини під час та за наслідками перебігу цих про-
цесів залишається головною метою публічної влади 
відкритого громадянського суспільства. Вивчення 
релевантного європейського досвіду передбачає 
виявлення функціональних прогалин інститу-
тів фінансового та іншого контролю законності 
отримуваних доходів, адекватності їм здійснених 
витрат й інших складових антикорупційних вимог 
до публічних службовців через посередництво тех-
нічних засобів та відповідного програмного забез-
печення, запозичених з країн європейської традиції 
права з критичним осмисленням їхньої телеологіч-

ної придатності до протидії корупції у вітчизняних 
політико-правових реаліях. Перетворення такого 
досвіду означає також поширення цифрового фор-
мату антикорупційної політики, відповідно до кон-
структивних якостей правових традицій та інших 
життєтворчих компонентів правової системи Укра-
їни, органічно поєднаних з відповідними європей-
ськими цінностями, що забезпечують відкритість 
громадянського суспільства для своєчасного впро-
вадження у правову реальність спрямованих на 
соціальний поступ рішень (діянь) й, власне, самий 
цей поступ. Для цього сапліментарно використо-
вується методологічний інструментарій аксіології 
права як основного підходу до дослідження пред-
мету, так і як складової частини системи методів 
наукового пізнання синергетики та юридичної ком-
паративістики.  

Успішність перетворень такого характеру на 
практиці забезпечується за рахунок належного 
функціонування судів, прокуратури, слідчих 
та інших інститутів повноцінної інфраструктури 
з протидії корупції. Організаційно антикоруп-
ційна інфраструктура країн Східної та Півден-
ної Європи разом з Україною найбільш потужна, 
порівняно з будь-якими іншими європейськими 
країнами. Її створення зумовлене необхідністю 
посилення практичного впровадження антико-
рупційної політики. Водночас ефективність сис-
теми протидії корупції в інших високорозвинених 
країнах Європи сукупно зумовлена наявністю 
у них детальних інструкцій здійснення повнова-
жень публічними службовцями, їхнім належним 
соціально-економічним захистом, незалежністю 
суддів, усталеністю доброчесних практик публіч-
ного врядування, які органічно поєднані з їхніми 
традиціями права й правової культурою населення 
(наприклад, в частині поширеності повідомлень 
про корупцію від громадян, практик викривання 
недоброчесності тощо); програмами протидії 
політичної корупції у парламентах.
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Makarenkov O.L., Kolomoyets Т.О. DETERMINATION OF WAYS TO REFORM 
THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION OF UKRAINE IN ACCORDANCE 
WITH EUROPEAN STANDARDS

The article reveals the determination of ways to reform the anti-corruption legislation of Ukraine in 
accordance with European standards. It is determined that transformations of national legal systems in Europe 
are taking place according to some of the best anthropological standards of law in the world. Affirming the 
supremacy of universal human rights during and as a result of these processes remains the main goal of the 
public authority of civil society. The study of the relevant European experience involves the identification of 
functional gaps in the institutions of financial and other control of the received income legality. Adequacy of 
incurred expenses and other components of anti-corruption requirements for public officials is also subject to 
verification. Anti-corruption control procedures are mediated by technical means and appropriate software. 
They are borrowed from the countries of the European tradition of law on the basis of a critical understanding 
of their teleological suitability for combating corruption in domestic political and legal realities. The 
transformation of this experience of spreading the digital format of anti-corruption policy also means their 
compliance with the constructive qualities of legal traditions and other vital components of the legal system 
of Ukraine. The goal is an organic combination of domestic legal traditions with corresponding European 
values, which ensure the openness of civil society for the timely implementation into legal reality of decisions 
(actions) aimed at social progress. It is emphasized that for this the methodological toolkit of legal axiology 
is additionally used as the main approach to the study of the subject. Its component parts were the systems of 
synergetics and legal comparativistics scientific cognition methods. 

It is concluded that the success of anti-corruption transformations in practice is ensured due to the 
proper functioning of courts, the prosecutor's office, investigators and other institutions of a full-fledged anti-
corruption infrastructure. Organizationally, the anti-corruption infrastructure of the Eastern and Southern 
Europe countries, together with Ukraine, is the most powerful, compared to any other European countries. Its 
creation is due to the need to strengthen the practical implementation of anti-corruption policy. Concomitantly, 
the effectiveness of the anti-corruption system in other highly developed European countries is collectively 
determined by the presence in them of detailed instructions for the exercise of powers by public officials, their 
proper social and economic protection, the independence of judges, the establishment of virtuous practices of 
public governance, which are organically combined with their traditions of law and the legal culture of the 
population (for example, in terms of the corruption reports prevalence from citizens, practices of exposing 
dishonesty, etc.); programs to combat political corruption in parliaments. 

Key words: anti-corruption infrastructure, civil society, integrity, Europe, legality, institution of law, 
corruption, legal standard, legal values.


