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ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСЯГІВ КОРУПЦІЇ  
У ПРИВАТНІЙ СФЕРІ 

Зараз більшість населення вважає що головна загроза існування 
нашої країни, а також її подальшого успішного розвитку є існування 
корупції в Україні. На жаль, корупцією в нашій країні пронизані всі 
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сфери життя. Найчастіше корупцію поділяють на побутову (пов’я-
зану із повсякденним життям громадян), бюрократичну, або адмі-
ністративну (що виникає при взаємодії громадян, підприємців із 
чиновниками нижчої та середньої ланки), політичну (корупційну 
поведінку осіб, які приймають політичні рішення) [1, с. 70]. Чинна 
влада вирішила, що так як корупція в країні істотно не зменшується 
в останні роки, то необхідно внесення змін до законодавчих актів 
щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобі-
гання корупції. Зараз законопроєкт про внесення змін до законода-
вчих актів щодо забезпечення ефективності інституційного механі-
зму запобігання корупції (№ 1029), який внесено чинним Президе-
нтом України готується до другого читання. Цей законопроєкт 
зокрема, передбачає перезавантаження роботи Національного аге-
нтства із запобігання корупції. За пропозиціями Президента, голова 
НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому 
вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антико-
рупційним судом. 

При цьому необхідно звернути увагу на досвід країн Європи, 
щодо запобігання та протидії корупції, який становить певний ін-
терес для України. Їхні напрацювання можуть використовуватися у 
практичній діяльності вітчизняних державних органів, покликаних 
запобігати та протидіяти корупції, а також при розробці норматив-
но–правових актів, спрямованих на зменшення рівня корупції у 
різних сферах життя держави. 

Зрозуміло, що для цього необхідно мати чітке уявлення про рі-
вень корупції в країні особливо у приватній сфері, з якою стикають-
ся пересічні громадяни щоденно. Хоча, на жаль, корупція у формі 
хабарництва, «ґешефтів», «подарунків», головним чином у вигляді 
грошей чи матеріальних предметів – подарунків, матеріалізованих 
«подяк» існує в повсякденному житті якого завгодно суспільства. 
На сьогоднішній день ми в нашій країні не маємо про це уявлення 
чіткого, хоча вже є законопроєкт, який передбачає винагородження 
викривачів корупції.  

Відповідно щодо встановлення рівня корупції та запобігання їй 
можна відокремити десять інструментів для інноваційної боротьби 
з корупцією: 1) відеотека (Detectormedia); 2) декларації; 3) Dozorro; 
4) Ring; 5) Єдиний державний реєстр судових рішень; 6) Посіпаки та 
Посіпаки-2; 7) Портал відкритих даних; 8) Опендатабот; 9) Кадаст-
рова карта; 10) Wiklinvestigation [2, с. 18]. 

Але на практиці основні дослідження такого явища, як корупція – 
це соціологічні методи дослідження, у вигляді масового опитування, 
при цьому можуть використовуватися методи анкетування або  
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інтерв’ювання. Спроба провести анкетування нами на шпальтах Інте-
рнету чітко продемонструвало не зацікавленість респондентів нада-
вати інформацію про стан корупції у приватній сфері. В першу чергу 
це підкреслюється розповсюдженістю цього явища у суспільстві. 

Тому вважаємо що при наступному перепису населення необхі-
дно провести суцільне опитування по колу питань, які зможуть 
дати реальну картину розповсюдження корупції в Україні в цілому і 
в приватній сфері, що істотно покращить питання методології дос-
лідження корупції в нашій країні. Тому заклики про те, що ця справа 
дуже коштовна і не на часі не має ніякого пояснення. По-перше, 
тому що кожна країна раз на десять років (у роки, які наближені до 
10, тобто або у 2019, або у 2020, або у 2021 роках) за рекомендацією 
ООН повинна проводити перепис населення, дані якого можна спів 
ставити та встановити чисельність населення земної кулі. По-друге, 
ми не проводили перепис вже 20 років (останній перепис було про-
ведено у 2001 р.), тому дійсно ми не маємо реальних даних щодо 
чисельності населення країни. По-третє, лише реальний перепис 
населення дасть змогу оцінити стан населення країни. По-четверте, 
при ньому можна одночасно провести яке завгодно соціологічне 
опитування, тому що респонденти будуть впевненні, що результати 
опитування не можна буде використати проти них. Інакше кажучи, 
не будуть мати сумнівів щодо анонімності використання наслідків 
опитування. 

Таким чином, проблема встановлення реальних обсягів коруп-
ції у приватній сфері має реальне значення. Тому що боротися з нею 
особливо, як підкреслив чинний Президент України, з метою її пов-
ного викоренення, можна лише тоді, коли ми маємо чітке уявлення 
про обсяги цього явища у повсякденному житті.  
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