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Запобігання корупції як одна з умов 
сталого розвитку транзитивного 

суспільства 
 

Укоаїла, мрозкавхз у 1991 омуі 
пвмы лджайделіпрщ ніпйя омжнагу 
Смыжу Рагялпщкзт Смуіайіпрзфлзт 
Рдпнубйік, ла еайщ, рак і лд жкмгйа жа 
гвагуярщ пік омків нмбугуварз пупні-
йщпрвм бдж кмоунуії, прарз пуфаплмы 
омжвзлурмы коаїлмы. Кмоунуія, як 
пмуіайщлм-ноавмвд явзцд, прайа гйя 
Укоаїлз лд рійщкз жмвліхлік гедод-
ймк жагомжз її лауімлайщліи бджндуі, а 
и влуроіхлік нубйіфлзк пдгкдлрмк 
праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм пуп-
нійщпрва.  

Кмоунуіила жймфзлліпрщ як пмуі-
айщлд жйм кає жгарліпрщ жвмгзрз ла-
лівдущ бугщ-які одсмокз в Укоаїлі і 
бугщ-які гмбоі лакіоз наоріи, уоягів, 
наойакдлрів, жагомеуыфз ракзк фз-
лмк, лауімлайщліи бджндуі коаїлз, 
гутмвлмку жгмомв’ы лауії, ндодхкм-
геає бугуварз коаїлу Євомндипщкмгм 
жоажку. 

Бійщхд рмгм, явзца ра номудпз, 
які вігбувайзпя в Укоаїлі лд кмгдо-
ліжувайз її в бік євомндипщкмї пмуіа-
йіжауії, а, лавнакз, првмозйз укмвз 
ілрдлпзвлмгм омжнмвпыгедлля кмоу-
нуії у проукруоат гдоеавлмгм анаоа-
ру, нозварлзт кмонмоауіят, псмоку-

вайз кйалмву-мйігаотіфлу кмгдйщ, яка 
ноакрзфлм лд жкілзйа пвіи праруп,   
як ніпйя Пмкаоалфдвмї одвмйыуії 
2004 омку, рак и Маигалу Гіглмпрі 
2013–2014 омків. 

Вжагайі, жкіла пмуіайщлм-
нмйірзфлзт наоагзгк у бугщ-якзи 
коаїлі нмв’яжала ж оівлдк нмйірзфлзт, 
ноавмвзт ра дкмлмкіфлзт одсмок, 
номвдгдлля якзт лапдйдлля коаїлз 
нмв’яжує ж мглмгм бмку ж мфікувалляк 
гдкмкоарзжауії пупнійщпрва, а ж ілхм-
гм – имгм козкілайіжауії [1, п. 2]. Та-
кмї е гуккз ла жймфзлліпрщ у роалжз-
рзвлмку пупнійщпрві гмрозкуєрщпя и 
вірфзжлялзи вфдлзи козкілмймг 
В. М. Дощмкіл, якзи вваеає, цм мпм-
бйзвіпры укоаїлпщкмгм пупнійщпрва є 
рми сакр, цм вмлм в кдеат впщмгм 
ндоімгу лджайделмпрі нмпріилм ндод-
буває у роалжзрзвлмку пралі, цм нд-
влзк фзлмк вігмбоаеаєрщпя ла ном-
удпат имгм козкілайіжауії [2, п. 457]. 

Вжагайі нмлярря «transition» ж йа-
рзлпкмгм мжлафає ндодтіг віг мглмгм 
пупнійщлмгм пралу гм ілхмгм, абм 
номудп жкіл у пупнійщпрві. В пуфаплзт 
пупнійщлзт лаукат рдокіл «роалжірм-
ймгія» взкмозпрмвуырщ гйя таоакрд-
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озпрзкз коаїл, які жлатмгярщпя ла 
драні ндодтмгу віг аврмозраолмгм гм 
гдкмкоарзфлмгм одезку [3, п. 40].  

Опраллік фапмк, як жажлафає 
номсдпмо В. М. Дощмкіл, жкіпр галм-
гм нмлярря жлафлм омжхзозвпя і прав 
мтмнйыварз як нмйірзфлі, рак и дкм-
лмкіфлі ра куйщруолм-номпвір-лзущкі 
номудпз [2, п. 458]. Такзк фзлмк, 
роалжзрзвліпрщ укоаїлпщкмгм пупнійщ-
прва є пщмгмглі взжлалзк сакрмк, у 
жв’яжку ж рзк, цм впі имгм проукруолі 
дйдкдлрз вдйзкзи ндоімг фапу жлатм-
гярщпя в прагії одсмокувалля, «ндод-
смокарувалля» абм в прагії првмодл-
ля. 

Ваорм ракме жвдолурз увагу і ла 
нмжзуіы вірфзжлялмгм вфдлмгм 
О. М. Гмймвка, якзи омжгйягає  роал-
жзрзвіжк пупнійщлмгм упромы, имгм лд 
пріикіпрщ, пмуіайщлм-нпзтмймгіфлу 
гдрдомгдлліпрщ (кмлсйікр наойакдл-
раозжку, драрзжку ра пвмбмгз и йы-
гзлм удлрозжку, алмкіиліпрщ) фдодж 
нозлузнз іпрмозфлмпрі ра пзпрдклмп-
рі [4, п. 44].  

Бджукмвлм одсмокувалля, кмгд-
оліжауія, мпуфаплдлля проукруолзт 
дйдкдлрів гдоеавлмгм уноавйілля лд 
кмгйз лд внйзлурз ла кмоунуіилу 
жймфзлліпрщ. Дм одфі, кмоунуіила 
жймфзлліпрщ в Укоаїлі, як вваеаырщ 
О. М. Кмпрдлкм і О. Ю. Бупмй, у нд-
оімг лджайделмпрі гдоеавз првмоыє 
нйарсмоку нмпрунмвмгм ндодрвмодл-
ля її смок гм мйігаотіфлмї кмгдйі.  

Цщмку, як нзхурщ вкажалі вфдлі, 
пйугувайз взбмоз ноджзгдлра Укоаї-
лз в 1999 омуі ра впдукоаїлпщкзи 
одсдодлгук пдодг гомкагял ж нозвм-
гу одсмокауії пзпрдкз гдоеавлмгм 
уноавйілля в 2000 омуі, цм сакрзфлм 
мжлакдлувайз жавдохдлля номудпу 
мйігаотіжауії Укоаїлз [5, п. 144]. 

Вмглмфап, пйіг лд жабуварз, цм 
віила ла Стмгі коаїлз взкйзкайа пм-
уіайщлу ра нпзтмймгіфлу ланоуед-
ліпрщ и капмву лджагмвмйдліпрщ уоя-
гмк і  вйагмы в уіймку. З мглмгм бм-
ку, йыгз прайз нмбмыварзпя жа пвмы 
гмйы, жа пвмє каибурлє. Як кмела 
нмяплзрз кардоі вроару пзла ла сом-
лрі, кмйз коаїла лд ндодбуває в пралі 
віилз. З ілхмгм бмку, капа кмоунуім-

лдоів, взкмозпрмвуыфз віипщкмвзи 
кмлсйікр, лабзває пмбі кзхдлі жа 
оатулмк гдоеавлмгм быгедру ра нйа-
рлзків нмгарків.  

Якцм кз лд жкмедкм в лаибйзе-
фі омкз жлзжзрз кмдсіуієлр кмоунуії 
в Укоаїлі, кмгдоліжуварз коаїлу гм 
жомпралля дкмлмкіфлзт нмкажлзків і 
мбпягів взомблзурва рмваоів, гм пнм-
езвфзт и ілхзт ноімозрдрлзт прал-
гаорів омжвзлурзт євомндипщкзт коа-
їл, взезрз ра нмбугуварз коаїлу 
каибурлщмгм бугд гуед пкйаглм. І 
тмфа лаха гдоеава ндодбуває ла нд-
одтіглмку драні роалпсмокауії ж коа-
їлз кмйзхлщмгм Рагялпщкмгм Смыжу 
гм Євомндипщкмгм Смыжу, ваорм жа-
пвігфзрз, цм гдоеава впд ракз лдвд-
йзкзкз комкакз, айд кмгдоліжуєрщпя 
гм жоажків жатіглмї узвійіжауії.  

Пмхрмвтакз гйя ракмї кмгдолі-
жауії є баеалля укоаїлуів жкілзрз 
пвіи укйаг езрря ла коацд хйятмк 
номвдгдлля вігнмвіглзт одсмок, у 
рмку фзпйі, и алрзкмоунуіилмї. Пмгм-
баєрщпя уд кмкупщ фз лі, айд раку 
одсмоку номвмгзрз лдмбтіглм і вмла 
нмвзлла прарз мплмвлзк ноімозрдрмк 
гдоеавз, лд номпрм її вігнмвіглзк 
гдкйаоувалляк, а одайщлмы гіипліп-
ры.  

Дм одфі, пвірмва пнійщлмра омжг-
йягає кмоунуіы в Укоаїлі як мглу ж 
лаибійщхзт жагомж ноавмнмоягку, 
гдкмкоарії, ноавак йыгзлз, фдплмпрі 
ра пмуіайщліи пноавдгйзвмпрі, цм жа-
ваеає дкмлмкіфлмку омжвзрку ра пра-
лмвзрщ одайщлу лдбджндку гйя лмо-
кайщлмгм сулкуімлувалля пупнійщпр-
ва. Ор фмку, євомндипщкі гмлмоз ном-
рзгії кмоунуії в Укоаїлі, взгійяыфз 
кійщимлз гмйаоів ла її жанмбігалля, 
взкагаырщ віг гдоеавз одайщлзт 
комків, а лд нмкажмвмпрі.  

У жв’яжку ж узк, кдрмы галмї 
праррі є алайіж жапаг жанмбігалля км-
оунуії, як мглмї ж укмв омжвзрку пра-
ймгм роалжзрзвлмгм пупнійщпрва хйя-
тмк номвдгдлля вігнмвіглмї одсмокз 
в Укоаїлі.  

Сдодг вфдлзт-ноавмжлавуів ж нз-
ралщ жанмбігалля кмоунуії ндодгупік, 
пйіг взгійзрз сатівуів у гайужі   
козкілайщлмгм ноава: Л. В. Багоіи-



Запобігання корупції як одна з умов сталого розвитку транзитивного . . . 
 

 

           19  

Шаткармву, М. І. Мдйщлзка, В. С. Лу-
кукпщкмгм, О. О. Дугмомва, М. І. Хав-
омлыка; агкіліпроарзвлмгм ноава: 
О. М. Балгуоку, І. Н. Гоабдущ, 
О. Є. Палсіймва, І. Я. Єокмйдлкм; 
козкілмймгії: О. Ю. Бупмй, В. О. Гйух-
кмва, В. М. Дощмкіла, О. М. Кмпрдл-
ка, О. М. Лзрвзлмва, С. М. Сдощм-
гіла, В. В. Лзпдлка, В. В. Тмнфія ра 
іл. 

Пом кмоунуіы як пмуіайщлм-
ноавмвд явзцд ланзпалм гуед багарм, 
айд одайщлзт жкіл, які б жапвігфзйз, 
цм гдоеава, її ілпрзрууії нмфайз хз-
омкмкапхраблу мндоауіы нм жанмбі-
галлы кмоунуії в Укоаїлі, нмкз цм лд 
номпйігкмвуєрщпя.  

Ммейзвм, жі првмодлляк Алрзкм-
оунуіилмгм пугу, гдоеава нмфлд гія-
рз, айд як: нмкажуварз коаїлі ном гуф-
лі жарозкалля кмоунуімлдоів, які ла-
езйз пвмї праркз лд жакмллзк хйя-
тмк; ном жарягувалля номудпу омжпйі-
гувалля козкілайщлзт номвмгедлщ 
нм узк пноавак, фз ном жвійщлдлля іж 
жайз пугу жа лдгмкажмвіпры в кмоун-
уії. На впі уі ра ілхі нзралля кз 
жкмедкм вігнмвіпрз рмгі, кмйз в 
Укоаїлі жаноауыє Алрзкмоунуіилзи 
пуг. 

Нагіярзпя нмроіблм, айд жа ла-
хзкз гмпйігедллякз кмоунуіилі 
віглмпзлз номлзкйз в езрря кмоун-
уімлдоів рак гйзбмкм, цм вмлз вмйм-
гіырщ кдталіжкмк улзклдлля віг 
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі. Ма-
бурщ, уд нмв’яжалм ж рзк, цм гдоеавлі 
жатмгз кілікіжауії кмоунуіилзт віг-
лмпзл вігпраырщ віг пуфаплзт одайіи, 
а ілкмйз є йзхд жагдкйаомвалзкз 
лакіоакз. 

Ор фмку, 75% мнзралзт гомка-
гял вваеаырщ номявз кмоунуіилзт 
віглмпзл  лмокмы пуфаплмгм пупні-
йщлмгм езрря в коаїлі, 23,5% - 
пнозикаырщ кмоунуіилі гії, як кме-
йзвіпрщ взоіхзрз вйаплі номбйдкз, і 
рійщкз 0,5% муілыырщ кмоунуіилі 
віглмпзлз як козкілайщлд ноавмнм-
оухдлля [6, c. 3]. 

І тмфа пзпрдклзи алайіж нмкаж-
лзків кмоунуії в Укоаїлі жапвігфує 
ном жагомжйзві її рдлгдлуії, ла еайщ, 
пуб’єкрз, які лагійдлі жакмлмк жанм-

бігарз кмоунуіилзк віглмпзлак пакі 
нмроанйяырщ у кмоунуіилі пкалгайз, 
а уд, в пвмы фдогу, нмпрунмвм смо-
кує гомкагпщку гукку ном лдпном-
кмеліпрщ гдоеавз номрзгіярз кмоу-
нуії і жатзпрзрз гдкмкоарзфлі жапагз 
нмбугмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва.  

Дм одфі, якцм гдоеава лджгарла 
дсдкрзвлм номрзгіярз кмоунуіилзк 
номявак в пдодгзлі пдбд пакмї, кайм-
ндодкмлйзвзкз бугурщ бугщ-які жанд-
влдлля ном її пномкмеліпрщ жатзпрз-
рз ноава і жакмллі ілрдодпз гомкагял. 
На еайщ, козкілайщла прарзпрзка лд 
вігмбоаеає гіиплзт мбпягів кмоун-
уіилзт ноавмнмоухдлщ в коаїлі фдодж 
взпмкзи оівдлщ їт йардлрлмпрі, роуг-
лмці ж взявйдлляк і номудпуайщлзк 
жакоінйдлляк гмнупрзкзт гмкажів 
ноз номвагедллі вігнмвіглзт пйігфзт 
гіи ра гмкажуваллі у пугмвмку номуд-
пі [6, п. 4]. 

Такзк фзлмк, жа взжлафдлляк  
вірфзжлялзт вфдлзт В. В.  Тмнфія, 
В. А. Шкдйдбди ра Т. М. Суноул км-
оунуія у пуфаплмку пвірі явйяє пмбмы 
ракд пмуіайщлд явзцд, якд лдмбтіглм 
пнозикарз лд номпрм як мглд іж лд-
кзлуфзт пунурліт узвійіжауії лдгарз-
влзт явзц, а як жйм, цм ряглд жа пм-
бмы одайщлу жагомжу бджндуі гдоеавз. 
Кмоунуія пщмгмглі прайа гймбайщлзк 
взкйзкмк гйя впієї йыгпщкмї узвійі-
жауії. Дйя пупнійщпрва ж ндодтіглмы 
дкмлмкікмы, якмы є Укоаїла, вмла 
прайа сакрмомк гдсмокувалля пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт од-
смок [7].  

Вдйзкд жлафдлля у взвфдллі га-
лмгм нзралля лайдезрщ рмку як пуп-
нійщпрвм пнозикає кмоунуіы і, в які 
нмйірзфлі пзйз вмлм віозрщ. На еайщ, 
кмела нмйірзфла пзйа в Укоаїлі ном-
нмлує лд кмлпмйігуварзпя цмгм ном-
рзгії кмоунуії ноавмвзк нмйдк, а 
номнмлує вйаплзи хйят її нмгмйалля 
жлатмгяфз пвмї аогукдлрз одайщлмпрі, 
які нмгмбаырщпя пупнійщпрву.  

На нодвдйзкзи еайщ, кмела нм-
йірзфла пзйа пщмгмглі лакагаєрщпя 
ндодпроукруоуварз пзруауіы ла пвмы 
кмозпрщ, жлдуілзрз ноавмкмфліпрщ 
номвдгдлля Поджзгдлрмк і уоягмк 
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алрзкмоунуіилзт одсмок, а уд, в 
пвмы фдогу нмкажує, цм в гдоеаві є 
ндвла кмлкуодлуія ра вігбуваєрщпя 
вмла кіе пзйакз нозбйзжлм оівлзкз. 
Такзк фзлмк, муілка одайщлмпрі жа-
нмбігалля кмоунуії в пупнійщпрві ла-
буває роалжзрзвлмгм таоакрдоу. 

Пмкажуыфз одайщлзи прал кмоун-
уії в Укоаїлі, нмйірзфлі пзйз нмжбав-
йяырщ уы одайщліпрщ упякмї пурлмпрі. 
Бійщхд рмгм, йыгз лд упвігмкйыырщ, 
а ілмгі и лд омжукіырщ, в якмку пуп-
нійщпрві вмлз езвурщ і, цм родба ом-
бзрз гйя взтмгу ж козжз.  

На еайщ, лі мгла нмйірзфла пзйа 
лд пномкмела жаномнмлуварз коаїлі 
раку кмгдйщ, яка б жвдйа гм луйя км-
оунуіилі ноавмвіглмпзлз. Та і як км-
ела жаномнмлуварз раку кмгдйщ, як-
цм кмела нмйірзфла пзйа ндодбуває в 
кмоунуіиліи праглауії, її пзпрдклзи 
таоакрдо вігбуваєрщпя в ймкайіжауії 
сілалпмвзт одпуопів і вігнмвіглзт 
уноавйілпщкзт сулкуіи. 

З ущмгм нозвмгу пйіг нігрозкарз 
нмжзуіы Ю. О. Лдвфдлка ном рд, цм 
влуроіхля пріикіпрщ кмоунуіилмї пзп-
рдкз жукмвйдла емопрмкзкз влуроі-
хлікз жв’яжкакз її дйдкдлрів, првм-
одлля ріплзт мпмбзпрзт віглмпзл і 
коугмвмї нмоукз фзлмвлзків, цм ном-
гаырщ вйаплі агкіліпроарзвлі кмейз-
вмпрі. Бійщх рмгм нмікдллзи вфдлзи 
лагмймхує, цм в Укоаїлі кмоунуія є 
проукруомвалмы і жгіиплыє пзпрдк-
лзи внйзв ла нодгправлзків вйагз ра 
уноавйілуів, пакд рмку вмла іж пупні-
йщлм лднозилярмї нмвдгілкз нмпру-
нмвм ндодрвмоыєрщпя ла ноавзйм і 
взпрунає жвзфлзк пнмпмбмк  взоі-
хдлля езррєвзт номбйдк, прає лмо-
кмы сулкуімлувалля вйагз і мбоажмк 
езрря жлафлмї фапрзлз пупнійщпрва 
[8, п. 59]. 

Нд кдлх мфдвзглм, цм пзпрдкла 
кмоунуія нмхзозйапя ла впі вдопрвз 
лапдйдлля, номлзклувхз в упі бдж 
взлярку вйаглі проукруоз ра нозвар-
лзи пдкрмо. Пмноз уд, літрм іж кмйз-
хліт взпмкмнмпагмвуів, які могаліжм-
вувайз омжкоагалля гдоеавлзт кмх-
рів жагйя вйаплмгм жбагафдлля ра нд-
одвдгдлля їт жа кмогмл, гмпі лд нмліп 
жапйуедлмї вігнмвігайщлмпрі.  

Вігмкм, цм гмрдндо лд взкмоілд-
лм омжкоагалля у быгедрліи ра нмга-
ркмвіи псдоат, роанйяырщпя взнагкз 
мрозкалля нозбурків віг кмлроабал-
гз, фапрзла жгмбурзт лджакмллзк 
хйятмк кмхрів взроафаєрщпя ла сі-
лалпувалля рдомозжку ла птмгі Укоа-
їлз. Помрд, рака рмрайщла кмоунуім-
гдлла пзруауія жайзхаєрщпя пріикмы 
ндоднмлмы гйя дсдкрзвлмї одайіжауії 
жаномвагедлзт в лахіи гдоеаві од-
смок і в укмват пкйаглмї гйя Укоаї-
лз гдмнмйірзфлмї мбпралмвкз првмоыє 
вжагайі жагомжу гйя нмгайщхмї уійіп-
лмпрі її рдозрмоії. 

Бійщхд рмгм, нмхзодлля кмоунуії 
кмед нмгйзбзрз ракі лапйігкз, як: 
мпрармфла вроара аврмозрдру гдоеав-
лзкз ра вйаглзкз проукруоакз, жа-
розкка кмгдоліжауії ра омжвзрку ла-
уімлайщлмї дкмлмкікз, нмоухдлля 
нозлузну кмлкуодлуії, гзпкодгзрауія 
жакмлу як улівдопайщлмгм одгуйярмоа 
пупнійщлзт віглмпзл, нмгіохдлля 
ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі гдоеавз 
і, лаигмймвліхд, Укоаїла кмед вроа-
рзрз пвіи халп прарз Євомндипщкмы 
узвійіжмвалмы гдоеавмы. 

На еайщ, лакагалля гдоеавлзт 
ілпрзрууіи номрзгіярз кмоунуії мб-
кдеуырщпя дніжмгзфлзкз абм рзкфа-
пмвзкз пномбакз ра жвмгярщпя гм 
іглмоувалля нозлузну лдвігвмомрлм-
прі нмкаоалля взллзт жа гмнуцдлі 
жймвезвалля у вкажаліи псдоі. Нарм-
кіпрщ нмпйігмвлі гії, пноякмвалі ла 
упулдлля нозфзл і укмв кмоунуії, 
взкозрря оджмлалплзт кмоунуіилзт 
птдк одайщлзт оджуйщрарів лд нозлм-
пярщ.  

Такзк фзлмк, кмоунуія – фдодж 
псдоу кмоунуіилзт віглмпзл мбукмв-
йыєрщпя її багармгоалліпры ра сдлм-
кдлайщлмы пномкмеліпры іплуварз в 
кмеліи коаїлі пвіру і гмпйігеуєрщпя 
вмла в оіжлзт лаукат – козкілмймгії, 
нмйірмймгії, пмуімймгії, нпзтмймгії, 
ыозпноугдлуії, сіймпмсії рмцм. А 
рмку, кмоунуіы пйіг омжгйягарз жлаф-
лм хзохд, ліе номрзноавлу гіяйщ-
ліпрщ мпіб, унмвлмваедлзт ла взкм-
лалля сулкуіи гдоеавз.  

Мабурщ рмку, кмоунуіы пщмгмглі 
вфдлі козкілмймгз взвфаырщ як км-
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гдйщ пубкуйщруоз мкодкзт лаомгів: 
жатіглмєвомндипщкзт, іпйакпщкзт, 
асозкалпщкзт, йарзлмакдозкалпщкзт, 
пймв’ялпщкзт ра іл.  

Дм одфі, гукаєрщпя, цм кмоунуія 
лдкає ліфмгм пнійщлмгм ж іпрмозфлзк 
омжвзркмк коаїлз, оівлдк її дкмлмкі-
кз, ноавмвмы бажмы, пмуіайщлзк омж-
взркмк. Вмла іплувайа жавегз і бугд 
карі пвмє номгмведлля. Улікайщліпрщ 
кмоунуії нмйягає в рмку, цм вмла 
омжвзваєрщпя, ндодрвмоыєрщпя у оіжлі 
смокз номяву, нозпрмпмвуєрщпя гм 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва і пнівіп-
лує ж нозлузнакз жакмллмпрі, вдотм-
вдлпрва ноава, оівлмпрі впіт ндодг 
жакмлмк. А рмку, номрзгіярз кмоунуії 
рійщкз нмпзйдлляк козкілайщлмї абм 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі лд 
жавегз є мбґоулрмвалзк і ноавзйщ-
лзк хйятмк.  

На еайщ, у пуфаплмку пупнійщпрві 
прал капмвмї алрзкмоунуіилмї пві-
гмкмпрі гомкагял взжлафаєрщпя 
мб’єкрзвлзкз укмвакз їт езрря. Бі-
йщхд рмгм, ном уд пйіг гмвмозрз, в 
гдоеаві гайщкуєрщпя лд рійщкз дкм-
лмкіка, а и нпзтмймгія ном яку гмвм-
оярщ гуед кайм, а ракме алрзкмоун-
уіилд номпвірлзурвм. Айд, якцм іп-
луыфзи прал жагмвмйщляє пупнійщпр-
вм, рм оджуйщрар жанмбігалля кмоун-
уіиліи жймфзллмпрі бугд жвдгдлзи 
лалівдущ. 

Взвфаыфз жаоубіелзи гмпвіг 
номрзгії кмоунуії кз жа нозкйаг уп-
ніхлмгм внйзву ла алрзкмоунуіилу 
пвігмкіпрщ гомкагял нозвдгдкм Сіл-
гануо. У уіи коаїлі уояг гмрозкуєрщ-
пя нозлузну «впд купзрщ бурз лаи-
коацзк» і, пакд уди нозлузн був 
жвдгдлзи у оалг гдоеавлмгм ікулірд-
ру. Тмку, пщмгмглі в Сілгануоі лаи-
взцзи кмдсіуієлр номезркмвмгм кі-
лікуку гомкагял коаїлз, лзжщка дкіг-
оауія езрдйів жа кмогмл, лаикоаці 
гмомгз и авіайілії, а гмймвлд, уд вндв-
лдліпрщ йыгди, які номезваырщ в уіи 
коаїлі, у жавроахлщмку глі, цм лд 
кмела пкажарз ном Укоаїлу. 

Вжагайі, в мгліи праррі взкйапрз 
номбйдку номрзгії кмоунуії як мглу ж 
укмв праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм 
пупнійщпрва гуед пкйаглм, у жв’яжку ж 

рзк, цм номбйдка кмоунуії – уд ном-
бйдка кмлсйікру ілрдодпів як пщмгмг-
лі, рак і в кзлуймку.  

Звдораєкм увагу, цм 80% гомка-
гял коаїлз, які нубйіфлм взпрунаырщ 
у жапмбат капмвмї ілсмокауії, в рмку 
фзпйі ла рдйдбафдллі, уд – йыгз, які 
нмпріилм нмвдораырщпя в кзлуйд, лд 
номнмлуыфз пуфаплзи вдкрмо нмгм-
йалля кмоунуії.  

Я лд номрз іпрмозфлмгм кзлуйм-
гм, пакд вмлм є вфзрдйщкмы езрря, 
айд нмгмйарз кмоунуіы кмед рійщкз 
нмруелзи, взпмкммпвіфдлзи номха-
омк лапдйдлля Укоаїлз пдодглщмгм 
кйапу, якзи, ла еайщ, пщмгмглі є сі-
лалпмвм ра нмйірзфлм жайделзк віг 
мйігаотіфлзт внмгмбалщ. Шйят гм 
Євомнз бдж кмоунуії гмжвмйзрщ жкі-
лзрз лахд езрря, нмвіозрз, цм кз 
йыгз лд кдлхмваоріплі, а фукакз, які 
каиед 500 омків рмку лажаг жакйайз 
ндохі наомпркз нігнозєкуів укоаїл-
пщкмгм прдну, а у нмгайщхмку прайз 
мпдодгкмк кмжаущкмгм омгу. 

Напаккілдущ, лджваеаыфз ла вд-
йзфджлі капхрабз кмоунуії в Укоаїлі, 
кз лагійдлі мнрзкіжкмк, цм лаха 
коаїла, яка ноаглд увіирз гм Євом-
ндипщкмгм Смыжу як лд кмоукнмвала 
гдоеава, кає упвігмкзрз віг ндодпіф-
лмгм гомкагялзла гм Поджзгдлра 
коаїлз, цм ндодтіг віг «кдомвалмї 
гдкмкоарії» гм кмлпмйігмвалмї гдкмк-
оарії, взтіг іж жаряелмї козжз, упніх-
лд номвдгдлля одсмок кмейзвд жа-
вгякз впдмтмнйыыфмку нмгмйаллы 
кмоунуії. Ілхмгм хйяту лдкає. Сдодг 
комків гмомелщмї каорз, цм кмеурщ 
пуррєвм жкдлхзрз кмоунуіилі озжзкз 
в Укоаїлз і лабйзжзрз її гм коаїлз 
Євомндипщкмгм рзну номнмлуєкм ра-
кі: 

1) ґоулрмвлд взвфдлля гмпвігу 
жаоубіелзт коаїл іж взпмкзк ілгдк-
пмк нмгмйалля кмоунуії, жмкодка 
гдоеав Скалгзлавії; 

2) смокувалля в пупнійщпрві ігд-
мймгії взтмвалля алрзкмоунуіилмгм 
гуту у пвігмкмпрі лапдйдлля коаїлз; 

3) мбмв’яжкмвд влдпдлля жкіл гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля 
кмоунуії», в якмку пйіг ндодгбафзрз 
жабмомлу нозжлафдлля ла нмпагу 
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гдоеавлзт пйуебмвуів жа козрдоіякз 
куківпрва, ждкйяурва, мпмбзпрмї віг-
галмпрі; 

4) жакмлмгавфд жакоінйдлля  кд-
таліжку кардоіайщлмгм жамтмфдлля 
гйя гомкагял, які гмбомвійщлм нмві-
гмкйяырщ ном сакрз кмоунуії, ж нм-
гайщхзк їт ноавмвзк жатзпрмк; 

5) нмпріилд нмкоацдлля кардоіа-
йщлм-рдтліфлмгм, сілалпмвмгм і каг-
омвмгм жабджндфдлля ноавммтмомллзт 
могалів ра пугу жагйя номрзгії кмоу-
нуії в узт проукруоат; 

6) нігвзцдлля оівля ноавмвмї 
куйщруоз лапдйдлля ра взкмозпралля 

алрзкмоунуіилмї куйщруоз у жанмбі-
галлі кмоунуії; 

7) ввдгдлля мбмв’яжкмвмгм гдкйа-
оувалля гйя впіт гомкагял коаїлз ж 
мглмфаплмы акліпрієы гйя впіт кмоу-
нуімлдоів; 

8) жакмлмгавфм жакоінзрз ноавм 
пугу кмлсіпкуварз у кмоунуімлдоа впі 
гомхмві кмхрз, жакмллд нмтмгедлля 
якзт віл лд кмед гмвдпрз; 

9) ввдпрз гм Козкілайщлмгм км-
гдкпу Укоаїлз лмоку, яка б ндодгба-
файа нмкаоалля жа лакмнзфдлля ба-
гарпрва лджакмллзк хйятмк. 
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Бмгарзощмв І. Г. Занмбігалля кмоунуії як мгла ж укмв праймгм омжвзрку роал-
жзрзвлмгм пупнійщпрва 

У праррі взкйагдлм аврмопщкд бафдлля ла номбйдку жанмбігалля кмоунуії як мглмї 
ж укмв праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм пупнійщпрва. Заномнмлмвалм гмомелы каору 
нмгмйалля кмоунуії в Укоаїлі. 

Кйыфмві пймва: кмоунуія, жанмбігалля, роалжзрзвлд пупнійщпрвм, кмгдоліжауія, 
нмгмйалля. 

 

 

Бмгаршодв И. Г. Подгмрвоацдлзд кмооунузз как мглм зж упймвзи упрмифзвмгм 
оажвзрзя роалжзрзвлмгм мбцдпрва 

В прарщд зжймедлм аврмопщкзи вжгйяг ла номбйдку нодгунодегдлзя кмоунузз 
как мглм зж упймвзи праймгм оажвзрзя роалжзрзвлмгм мбцдпрва. Подгймедлм нурдвуы 
каору нодмгмйдлзд кмоунузз в Укоазлд. 

Кйыфдвшд пймва: кмоунузя, нодгунодегдлзд, роалжзрзвлмд мбцдпрвм, кмгдолз-
жаузя, нодмгмйдлзд. 

 

 

Bogatyrev I. Prevention of corruption as one of conditions of sustainable devel-
opment of transitive society 

In article are stated author's vision on a problem of prevention of corruption as one 
of conditions of sustainable development of transitive society. The analysis of scientific 
sources on this perspective is carried out. It is offered the road map of overcoming cor-
ruption in Ukraine.  

Key words: corruption, prevention, transitive society, modernization, overcoming. 


