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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 

Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII ратифі-
ковано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
Угода про асоціацію вчинена у частині політичних положень (преа-
мбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21 березня 2014 року в м. Брюсселі 
та у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розді-
ли III, IV, V, VI) 27 червня 2014 року в м. Брюсселі. Підписавши та 
ратифікувавши Угоду про асоціацію, України взяла на себе певні 
міжнародні зобов’язання, в тому числі і щодо імплементації права 
ЄС у національне законодавство, забезпечення поступової адаптації 
законодавства України до норм ЄС відповідно до напрямів, визна-
чених у цій Угоді. Зокрема, у сфері економічної безпеки сторони 
угоди зобов’язались вести боротьбу з організованою злочинністю 
та легалізацією (відмиванням) коштів, зменшувати постачання та 
попит на незаконні наркотичні засоби і посилювати співробітницт-
во в боротьбі з тероризмом. Крім того, стаття 474 Угоди про асоціа-
цію передбачає, що згідно із цілями цієї Угоди Україна здійснюва-
тиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС від-
повідно до Додатків I-XLIV до цієї Угоди на основі зобов’язань, 
визначених у Розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також відповідно до 
положень цих Додатків. Згідно зі статтею 20 Угоди про асоціацію 
сторони забезпечують імплементацію відповідних міжнародних 
стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів 
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боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 
(FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом. 

Відповідно до Додатку ХLІV до частини VI «Фінансове співробіт-
ництво та положення щодо боротьби із шахрайством» Україна зо-
бов’язується протягом 5 років з дати набрання чинності Угоди про 
асоціацію імплементувати у національне законодавство положення: 

1. Конвенції ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансо-
вих інтересів Європейських Співтовариств в частині загальних поло-
жень, визначень; вжиття необхідних заходів для забезпечення того, 
що дії, на які посилається стаття 1, та участь у діях, чи стимулюван-
ня або намагання здійснити дії, на які посилається стаття 1 Конвен-
ції, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та 
стримуючих кримінальних покарань; запровадження кримінальної 
відповідальності голів суб’єктів підприємницької діяльності; 

2. Протоколу щодо захисту фінансових інтересів Європейсь-
ких Співтовариств (OJ C 313, від 23.10.1996, ст. 1) в частині відпові-
дних визначень, пасивної корупції, активної корупції, вжиття необ-
хідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилаються 
статті 2 і 3, та участь у діях, чи стимулювання дій, щодо правомір-
ності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, 
пропорційних та стримуючих кримінальних покарань; 

3. Другого протоколу щодо захисту фінансових інтересів Єв-
ропейських Співтовариств (OJ C 221, від 19.07.1997, ст. 11) в частині 
визначень, відмивання коштів, відповідальності юридичних осіб, 
санкцій щодо юридичних осіб. 

З метою узгодження підходів до координації органів виконав-
чої влади щодо виконання Розділу VІ та Додатків XLIII, XLIV (здійс-
нення аудиту та верифікації використання допомоги ЄС та взаємо-
дії з OLAF) Урядом запроваджено національний механізм коорди-
нації взаємодії органів державної влади. Так, рішенням, яке набрало 
чинності 17 квітня 2018 року, створено Міжвідомчу координаційну 
раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові 
інтереси України та ЄС (далі – МКР), затверджено її посадовий 
склад, Положення та уповноважено МВС здійснювати функції Наці-
онального контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та 
Європейським судом аудиторів (ЄСА) (далі – Національний контак-
тний пункт). На запит Української Сторони та з метою надання 
практичної підтримки інституціям, які увійшли до складу МКР, у 
травні 2018 року направлено місію OLAF з метою проведення екс-
пертних консультацій та обговорення практичних аспектів вико-
нання завдань з протидії шахрайству та взаємодії OLAF. У 2018 році 



Особливості застосування антикорупційного законодавства:  
від розслідування до вироку суду. Харків, 2019 

140 

Національним контактним пунктом розпочато комунікацію зі Сто-
роною ЄС щодо укладення окремої угоди про співробітництво між 
МВС та OLAF, яка визначала б правові, адміністративні та технічні 
засади оперативної взаємодії. Подальший діалог у вирішенні цього 
питання буде залежати від зовнішніх чинників, пов’язаних з проце-
сами реформування OLAF та заснуванням у 2017 році за пропозиці-
єю ЄК інституту Європейської прокуратури, а також з пошуком в ЄС 
законодавчих та практичних рішень, які б забезпечували їх ефекти-
вну співпрацю із самого початку функціонування Європейської 
прокуратури (орієнтовно 2020 рік). В рамках виконання своїх фун-
кцій у 2018 році Урядовим офісом координації європейської та єв-
роатлантичної інтеграції забезпечено переклад на українську мову 
текстів Конвенції ЄС щодо захисту фінансових інтересів Європейсь-
ких Співтовариств від 26.07.1995 і протоколів до неї, імплементація 
окремих положень яких є обов’язковою у рамках виконання розді-
лу VІ Угоди про асоціацію. Національним контактним пунктом здій-
снено порівняльний аналіз національного законодавства України 
щодо відповідності положенням вищезгаданих актів права ЄС та 
розпочато узгодження пропозицій щодо внесення необхідних змін у 
чинне законодавство України. Ведеться підготовка щодо проведен-
ня першого установчого засідання МКР. 

Одержано 26.09.2019 

 
 
 

УДК 316.624 
Олексій Олександрович СЕРДЮК, 
кандидат соціологічних наук, доцент, 
заступник завідувача науково-дослідної лабораторії  
з проблем протидії злочинності 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Ганна Олександрівна МАРКОВСЬКА, 
доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри кримінології 
Університету Англія Раскін (м. Кембридж, Великобританія) 

ДИНАМІКА ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ  
М. ХАРКОВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ  

2013–2019 РОКІВ 

Соціологами Харківського національного університету внутрі-
шніх справ, щорічно з 2013 по 2017 роки проводився моніторинг 
рівня сприйняття корупції та ефективності заходів із протидії та 
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