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‒ віктимологічна допомога жертвам корупції (вжиття ком-
плексу заходів щодо мінімізації негативних наслідків від корупцій-
них злочинів, відновлення порушених прав та інтересів жертв цьо-
го роду злочинних посягань), що передбачає систему заходів, здійс-
нюваних державними і недержавними структурами в плані 
правової, психологічної допомоги, з урахуванням їх особистісних 
особливостей, властивостей та конкретних обставин. 

Віктимологічна профілактика корупційної злочинності повин-
на носити комплексний характер, бути різнорівневою, залежно від 
заходів, що застосовуються, та осіб, на яких вони спрямовуються. 
Слід пам’ятати, що корупція є соціальним явищем і за її пошире-
ність можна покласти відповідальність не лише на державні орга-
ни, а і на низьку правосвідомість громадян, їх правовий нігілізм, 
толерантність до проявів корупції та ін. 
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НАПРЯМИ СТРАТЕГІЇ ЗМЕНШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ УЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Упродовж тривалого часу найбільш обговорюваним питанням 
в українському суспільстві є протидія невід’ємному атрибуту публі-
чної влади – корупції. На розв’язання цієї проблеми під пильним 
оком та безпосередньої підтримки міжнародної спільноти спрямо-
вані зусилля як вищих органів державної влади так і громадськості. 
Як відомо, в Україні діє низка державних органів, головним завдан-
нями яких є боротьба з корупцією (НАБУ, НАЗК, САП), та прийняті 
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необхідні нормативно-правові акти. Слід відмітити, що наразі йде 
активна реалізація засад державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційної стратегії), проте її результати майже не 
помітні. Насамперед останнє пов’язано із реагуванням на вже вчи-
нені корупційні правопорушення, а не здійсненням превентивних 
заходів, здатних унеможливити їх вчинення. 

Досягненню позитивних результатів у діяльності із запобігання і 
протидії корупційним правопорушенням сприяло би використання 
стратегії зменшення практичних можливостей вчинення корупцій-
них правопорушень. Це стратегія кримінологічної профілактики 
негативних для держави й суспільства наслідків від корупційних 
дій, спрямована на зменшення корупційних ризиків шляхом ство-
рення більш ефективних перепон та ризиків для вчинення таких 
дій, або мінімізації умов, що сприяють корупційним схемам. Одним 
із напрямів цієї стратегії, який зарекомендував себе у провідних кра-
їнах світу, є використання потенціалу громадських інституцій. 

В основі корупції, що включає передачу/розподіл державних 
ресурсів політичним союзникам, розкрадання бюджетних коштів та 
інші посадові зловживання, знаходяться три важливих чинника: 
відсутність прозорості в діяльності представницьких органів і дос-
товірної інформації про розподіл та використання бюджетних кош-
тів; слабкість або відсутність інституцій, що мали би блокувати 
корупційні дії; безкарність і відсутність політичної волі щодо при-
тягнення до відповідальності і покарання винних осіб.  

Що стосується громадських інституцій, то, наприклад, головни-
ми тенденціями у сфері запобігання та протидії корупції у провідних 
країнах світу є, по-перше, чітка кореляція та взаємозв’язок рівня де-
мократизації суспільства й корупції (чим більше в країні демократії, 
тим менше там корупційних проявів); по-друге, громадянське суспі-
льство розглядається як основний суб’єкт впливу на владу – і, відпо-
відно, як первинний суб’єкт протидії корупції [1, с. 13]. 

Потужними можливостями у розглядуваній сфері володіють 
неурядові організації, головним завданням яких є викриття коруп-
ції. Аналіз діяльності низки неурядових організацій з міжнародним 
статусом дозволив дійти висновку, що їх антикорупційний вплив 
втілюється через такі заходи: формування та реалізація антикоруп-
ційної політики; оцінювання антикорупційних механізмів, що за-
стосовуються урядами; збір та обробка інформації випадків коруп-
ції; виявлення корупційних ризиків; надання правової допомоги; 
розробка та реалізація освітніх програм; формування антикоруп-
ційного світогляду громадян. 
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Одне із перших місць серед держав найменш уражених коруп-
цією посідає Швеція. У цій країні діє ефективний громадський кон-
троль за діяльністю як державного, так і приватного секторів, про-
відну роль у здійсненні якого відіграють ЗМІ, церков та громадська 
думка. При чому остання може створити негативний імідж бізнес-
менам або посадовцям, внаслідок чого одні будуть вимушені піти у 
відставку, а інші втратять довіру серед ділових партнерів.  

Так само громадський контроль за діяльністю владних струк-
тур, а також культивування у суспільстві нетерпимості до будь-
яких проявів корупції має місце у Швейцарії, Нідерландах, США, 
Франції, Польщі та ін. Наприклад у Сеулі у 1999 р. розроблена анти-
корупційна програма «OPEN», яка дозволила громадянам контро-
лювати роботу посадовців. Це дозволяє у будь-який час слідкувати 
за процесом розгляду документів за зверненнями про надання  
дозволів за тією чи іншою справою особливо коли є найбільша 
ймовірність прояву корупції [2, с. 145].  

Отже, громадські інституції відіграють вагому роль у запобіганні 
корупції в зарубіжних країнах. Їх практична спрямованість у змен-
шенні можливостей вчинення корупційних правопорушень полягає у:  

– нагляді, тобто громадськість уважно стежить за законодав-
чими та інституційними змінами, прозорістю формування і функці-
онування влади, а також процесами по корупційним справам (від 
розкриття інформації до розслідування, обвинувачення та суду);  

– виробленні на базі досвіду та знань життєздатних альтерна-
тив шляхом розробки законопроєктів, концепцій інституційних 
реформ та просвітніх кампаній; 

– впливі, як одного із найважливіших інструментів, котрий мо-
жна використовувати для здійснення громадського тиску на уряд і 
посадовців при прийнятті конкретних рішень; 

– дії, а саме наданні послуг в соціальній сфері, оприлюдненні 
інформації про випадки корупції та підвищенні рівня обізнаності 
широкого кола громадян.  
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