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ЗАСАДИ ПРОГРАМУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Тенденції розвитку України потребують використання на 
практиці широкого набору різноманітних інструментів державного 
управління. Одним із таких інструментів є програмно-цільовий 
підхід у програмуванні і плануванні та управлінні соціально-еко-
номічними об’єктами та процесами, згідно з яким і розробляються 
та реалізовуються програмні заходи різного рівня: національні 
цільові програми, регіональні цільові програми, інвестиційні проє-
кти та ін. [3; 4]. До цього переліку, безсумнівно, можна додати й 
програми і плани в сфері запобігання корупції. 

18 березня 2004 р. Було прийнято Закон України «Про державні 
цільові програми», яким визначаються основні засади розроблення, 
затвердження та виконання державних цільових програм. Він міс-
тить низку концептуально значущих положень стосовно визначен-
ня та видів державних цільових програм, мети та основних умов, 
стадій, їх класифікації, ініціювання розроблення і виконання, ресур-
сного забезпечення, припинення виконання державної цільової 
програми, повноважень органів державної влади, а саме: Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 
виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, 
фінансів, праці та соціальної політики, освіти і науки у сфері розро-
блення та виконання державних цільових програм.  

Метою розроблення державних цільових програм є сприяння 
реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку 
держави, окремих галузей економіки та адміністративно-терито-
ріальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріа-
льно-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного 
потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих 
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для 
розв’язання найважливіших проблем.  

Державні цільові програми доцільно класифікувати не лише за 
видами і спрямованістю, як це передбачено нормативно-правовими 
актами, а й за їх об’єктом, масштабом дії, способом реалізації, дже-
релом фінансування.  
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Таким чином, цільова комплексна програма – це документ, в 
якому відбиваються мета і комплекс виробничих, науково-дослід-
ницьких, організаційно-господарських, соціальних та інших за-
вдань і заходів, спрямованих на вирішення найбільш ефективним 
шляхом проблем, окреслених нею, відповідно до ресурсів, виконав-
ців і термінів здійснення. 

Планування в сфері запобігання корупції спирається на розро-
блені в кримінології загально-теоретичні та практично-перетворю-
вальні засади цього виду діяльності [1; 2]. 

Згідно з усталеними уявленнями планування – це одна із функ-
цій управління, яка полягає у визначенні послідовності здійснення 
наміченої на конкретний період програми дій конкретних суб’єктів з 
зазначенням її мети, змісту, обсягів, методів і засобів, строків вико-
нання та ін. Планування є необхідною передумовою суспільного роз-
витку і тісно пов’язане з прогнозуванням. За масштабом дії криміно-
логічне планування поділяється на: загальнодержавне; регіональне; 
відомче та галузеве, при цьому суб’єктами планування виступають 
Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, центральні виконавчі органи влади, місцеві органи влади і уп-
равління, органи місцевого самоврядування. Планування може бути: 
поточним (на недовготривалі відрізки часу: сезон, квартал, на період 
проведення масових заходів); короткостроковим (на 1–2 роки); сере-
дньостроковим (до 5 років); перспективним (на 10–15 років). 

Програмування та планування заходів протидії злочинності, 
корупції та іншим проявам соціальної деструкції є запорукою для 
правильного вибору ефективних та узгоджених заходів запобігання 
злочинності і окремим її видам, запобігання корупції тощо, та ви-
значення кола і компетенції суб’єктів такої діяльності. 
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