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ошук ефективних правових механізмів щодо  запобігання та 
протидії корупції є однією із найважливіших проблем, які 

намагається розв’язати наша держава на сучасному етапі 
розвитку. Актуальність цього питання зумовлена тим, що 
корупція перешкоджає реалізації громадянами своїх прав і 
свобод,  провокує й поглиблює суспільні кризові явища, підриває 
імідж України на світовій арені, негативно впливає на економічні 
процеси, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу 
між владою та громадськістю, руйнуючи засади розбудови 
правової держави й громадянського суспільства. Розроблення та 
впровадження ефективних механізмів щодо протидії корупції є 
одним із першочергових завдань державної влади. Зокрема, на 

П 
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шляху до реалізації цього завдання зроблено чимало кроків: 
створено спеціальні правоохоронні органи, прийнято нове 
антикорупційне законодавство, низку нормативно-правових актів, 
спрямованих на запобігання та протидію корупції. Попри це, 
зазначене протиправне явище продовжує залишатись однією з 
найбільш нагальних проблем українського суспільства.  

Означеній проблематиці присвячено чимало напрацювань 
дослідників. Так, В. І. Петровська вивчала державно-правовий 
механізм протидії корупції. Натомість у працях О. Хмари 
зосереджено увагу на ролі громадськості в цьому процесі. 
Проблеми корупційних виявів здебільшого досліджують у 
контексті нормативно-правового регулювання механізмів 
функціонування органів влади (В. Авер’янов, М. Мельник, 
М. Стрельбицький С. Серьогін та ін.). Попри значну кількість 
наукових досліджень, недостатньо вивченими залишаються 
питання конституційних гарантій прав і свобод людини та 
громадянина щодо протидії корупції на державній службі та в 
органах місцевого самоврядування.  

Метою статті є дослідження конституційних гарантій 
запобігання та протидії корупції на державній службі з метою 
подальшого напрацювання конструктивних пропозицій щодо 
подолання корупційних виявів в Україні.  

Досягненню мети, на нашу думку, сприятиме застосування 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Зокрема, 
структурно-функціональний метод дасть змогу визначити перелік 
посад із підвищеним корупційним ризиком; системний аналіз і 
синтез – вивчити організацію діяльності із запобігання корупції в 
державних органах та органах місцевого самоврядування; 
аналогія та моделювання – урахувати міжнародний досвід 
розв’язання проблеми; системно-логічний і прогностичний методи – 
визначити стратегію антикорупційної боротьби. 

Людина має бути завжди спроможною реалізувати свої права, 
гарантовані Конституцією України та міжнародними угодами. 
Запорукою цього є можливість їх захистити в разі порушення. 

Реальний захист прав людини належить до найгостріших 
проблем української дійсності. Конституційне прагнення 
розвивати й зміцнювати демократичну державу неможливо 
реалізувати без утвердження в суспільній свідомості, соціальній 
практиці невідчужуваних прав і свобод людини, нормативного 
закріплення їх гарантій. Держава зобов’язана виявляти 
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активність у забезпеченні прав людини, створенні матеріальних, 
організаційних, соціальних, політичних та інших умов для 
повноцінного використання людиною своїх прав і свобод. 

В умовах сьогодення людина не завжди може 
безперешкодно реалізовувати свої права та свободи. Зокрема, 
на шляху реалізації економічних прав і свобод їй досить часто 
доводиться стикатись із таким негативним явищем, як корупція. 
Так, у ч. 2 ст. 3 Конституції України зазначено: «Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави» [1].  

Отже, лише ефективна правоохоронна система здатна 
здолати зазначені перешкоди. Ключові механізми захисту прав 
людини відображено безпосередньо в Основному Законі 
України. Запорукою результативної діяльності правоохоронців у 
цій сфері є ефективне законодавство, яке ґрунтується на нормах 
Конституції України. 

Правові норми, що закріплюють гарантії конституційних прав 
і свобод людини та громадянина, містять також нормативно-
правові акти антикорупційного спрямування. Антикорупційне 
законодавство України, яке представлене загальними законами 
України «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» [2],  
«Про запобігання корупції» [3] та спеціальними законами  
«Про Національне антикорупційне бюро України» [4], «Про 
прокуратуру» [5], є певним кроком у боротьбі з корупцією, 
створенні ефективної системи запобігання та протидії корупції. 
Передумовою досягнення головної мети антикорупційної 
реформи є належна реалізація антикорупційного законодавства, 
успішне впровадження нових антикорупційних механізмів. 
Відповідно, зазначена діяльність у всіх сферах має відбуватися 
систематично та на постійній основі. 

Ефективна протидія будь-яким антисоціальним виявам 
залежить від усвідомлення їхньої сутності. Вияви корупції 
можуть мати фатальні для держави й суспільства загалом 
наслідки, адже стоять на заваді реалізації прав і свобод людини 
та громадянина. Ідеться не лише про економічні й соціальні 
негаразди, а й про вплив на суспільну мораль, нівелювання 
духовних і культурних цінностей індивіда й соціуму, 
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перешкоджання формуванню ідейних орієнтирів нації та народу, 
деформацію ментальності, що призводить до поглиблення 
морально-ідеологічної кризи. 

Витоками корупції є вияви негативної поведінки, зумовлені 
намаганням встановити особливу систему відносин з метою 
отримання та розподілу незаконних прибутків. Для цього 
вдаються до використання прогалин у законодавстві, стимулюючи 
стихійну появу нормативно не регламентованих додаткових видів 
діяльності, а також безпосереднього порушення наявних норм і 
правил. Така система формується незалежно від ступеня 
розвитку соціуму й економічних відносин. Із позиції інтересів 
суспільства питання полягає лише в масштабах цього явища.  
За умов досягнення високого рівня корупції, показником якого є 
ступінь довіри населення до влади, спільнота фактично 
лишається без ефективного управління. Таким чином, виникає 
реальна загроза безпосередньо для існування суспільства.  

Нині в науковій літературі відсутнє єдине системне 
визначення корупції, яке б цілком ураховувало всі вияви та 
форми цього складного феномену. Автори окремих довідкових 
видань стверджують, що цим поняттям варто позначати 
злочини, пов’язані з використанням посадовими особами, 
політичними й суспільними діячами належних їм за відповідним 
статусом прав заради особистого збагачення та на шкоду 
суспільству й державі. Вітчизняна юридична енциклопедія 
фактично цитує Концепцію боротьби з корупцією на  
1998–2005 роки, затверджену Указом Президента України від 
24 квітня 1998 року № 367, констатуючи, що корупція становить 
комплекс різних за характером і ступенем суспільної небезпеки 
та єдиних за своєю суттю корупційних діянь – кримінальних, 
адміністративних, цивільно-правових або дисциплінарних,  
а також порушень етики поведінки посадових осіб, пов’язаних  
з учиненням цих дій. 

Таким чином, корупція – це комплексне поняття, яке охоплює 
сукупність взаємопов’язаних правопорушень: кримінально-
правових; адміністративно-правових; дисциплінарних. Цей факт, 
власне, і пояснює розмаїття визначень корупції різними авторами 
та проблему щодо формулювання загального, єдиного визначення 
цього явища [6, с. 72–73]. 

Чільне місце в гарантуванні конституційних прав і свобод 
належить Верховній Раді України, яка є державним органом 
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законодавчої влади, та спеціально уповноваженим органам для 
здійснення парламентського контролю за забезпеченням 
конституційних прав і свобод людини та громадянина. Відповідно 
до Конституції України, за парламентом закріплено законодавчу 
функцію. Винятково закони визначають головні правові й 
організаційні засади щодо запобігання й протидії корупції, зміст і 
порядок превентивних антикорупційних механізмів, правила 
щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а також 
відповідальність за їх учинення, що, відповідно, гарантує 
дотримання, а в разі порушень – відновлення прав і свобод 
людини та громадянина. 

Важливе значення в цьому процесі має парламентський 
контроль, який здійснює Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 
метою парламентського контролю є: захист прав і свобод 
людини та громадянина, проголошених Конституцією України, 
законами України та міжнародними договорами України; 
запобігання порушенням прав і свобод людини та громадянина 
або сприяння їх поновленню; сприяння приведенню 
законодавства України про права й свободи людини та 
громадянина у відповідність із Конституцією України, 
міжнародними стандартами в цій галузі тощо [7]. 

Запорукою безперешкодної реалізації конституційних 
політичних, економічних, соціальних та інших прав і свобод 
громадян є також юридичні гарантії. Передусім, ідеться про 
визначені в ст. 22, 157 Конституції України положення щодо 
гарантованості конституційних прав і свобод та неможливість 
їхнього скасування чи обмеження. 

На практиці наявні непоодинокі факти порушення прав і свобод 
громадян. Кожний громадянин принаймні раз у житті стикався з 
безпідставним зволіканням чи ігноруванням його звернення.  
З огляду на ці ситуації, у Конституції України передбачено норму 
ст. 56 щодо відшкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної шкоди. 

У межах ст. 55 Конституції України закріплено судовий 
захист прав і свобод людини та громадянина від протиправних 
посягань. Таким чином, саме судовий захист слугує юридичною 
гарантією, яка виражається, по-перше, у встановленні правового 
режиму (правомірна реалізація); по-друге, у визначенні 
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юридичного змісту організаційно-правових засобів забезпечення 
правового режиму. Юридичні гарантії – це закріплені 
конституційними нормами юридичні умови й засоби здійснення 
людиною прав, свобод і законних інтересів [8, с. 131]. Правові 
гарантії існують лише в комплексі з організаційними, тобто вони 
становлять єдину систему. Організаційні гарантії виражаються в 
діяльності державних органів, громадських організацій, посадових 
осіб і громадян щодо дотримання правового режиму реалізації прав 
та свобод, застосування засобів його забезпечення. 

Отже, надійний конституційний захист прав людини та 
громадянина від корупційних виявів залежить від ефективності 
виконання всіма чиновниками на належному рівні своїх 
обов’язків і недопущення порушення конституційного 
законодавства України. 
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