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УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ В ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА 

Адже однією з основних причин наявності ко
рупціогенних факторів (положень, які сприяють 
або можуть сприяти вчиненню корупційних діянь) 
в законах, інших документах є низька якість підго
товки самого тексту акта, недосконалість його ви
кладення і структури. Від того наскільки повно, 
точно й зрозуміло виписано текст закону залежить 
можливість його застосування, а якість розроблен
ня, оформлення документа забезпечує правиль
ність його виконання.  

Загальнотеоретичним і практичним аспектам 
цієї проблеми присвячені праці багатьох вітчизня
них і зарубіжних авторів: С. С. Алексєєва, Н. В. Ар
тикуци, В. М. Баранова, Р. К. Бержерона, О. В. Богачо
вої, Н. А. Власенко, О. В. Зайчука, Р. Ієрінга, Д. А. Ке
рімова, А. С. Піголкина, П. М. Рабіновича, О. Ф. Ска
кун, Ю. О. Тихомирова, З. А. Тростюк та ін. 

З метою унеможливлення корупційної моти
вації у змісті документів необхідно при їх укладанні 
дотримуватися загальних вимог юридичної техні
ки до його тексту. Передусім нормотворчість зага
лом і будьяке формулювання правової думки зок
рема має ґрунтуватися на певних принципах – це 
керівні засади, ідеї, ідеали, які визначають сутність, 
зміст, спрямованість і форми правового регулю
вання, без яких неможливою є юридична діяльнос
ті. Принципи є стрижнем усієї нормопроектної дія
льності, додають будьякому нормативному акту 
логічності, послідовності, збалансованості. Іншими 
словами, це є своєрідна система координат, у рам
ках якої розвивається право, і одночасно вектор, 
який визначає напрям його розвитку [1]. З консти
туційних вимог і змісту принципів суспільного 
служіння і законності, що передбачають обов’язок 
автора документа забезпечувати дотримання та 
захист прав і законних інтересів громадян, випли
ває етичний принцип гуманізму, виражений у ви
мозі поваги до людини, віри в неї, визнання суве
ренітету і гідності кожної особистості.  

Необхідно дотримуватися правових, логічних, 
структурних і лінгвістичних вимог при укладанні 
документа. 

Так, вимога об’єктивності передбачає, що зміст 
юридичних положень документа повинен бути не
залежним від індивідуального інтересу (волі) та 
свідомості автора. Це означає, що в документі має 
бути тільки істинне відображення державно
правової дійсності, відтворення її такою, якою вона 
існує реально. Об’єктивність змісту документа ви
ражається у реальному відображенні дій, констата
ції фактів, які мали чи матимуть місце. Повна 

об’єктивність досягається і високим ступенем безо
собовості, що передбачає відсутність у мові законів, 
документів засобів емоційності, експресивності, 
образних засобів (епітети, порівняння, метафори, 
вигуки, слова із суфіксами оціннорозмірного порі
вняння тощо) – з одного боку, і широке викорис
тання безособових і наказових форм, абстрактно
узагальненої лексики – з іншого.  

Логічності виявляється на синтаксичному рів
ні правових формулювань. Основними умовами 
логічності є такі: 1) несуперечливість поєднання 
слів; 2) правильний порядок слів у реченні (підмет 
передує присудкові, означення – перед означува
ними словами; вставні слова – на початку речення); 
3) правильний зв’язок окремих висловлювань у 
тексті; 4) позначення переходів від однієї думки до 
іншої; 5) графічне оформлення письмових текстів 
(членування на частини, абзаци і цифрове позна
чення частин, певний порядок розташування час
тин на сторінці) тощо. Правові формулювання по
винні бути обґрунтованими, тобто спиратися на 
точно встановлені факти, підтверджуватись точ
ними аргументами тощо.  

Вимоги юридичної техніки мають певну спе
цифіку у площині унеможливлення використання в 
документах положень, що можуть сприяти або по
легшувати вчинення корупційних правопорушень. 
Передусім необхідно враховувати положення нака
зу Міністерства юстиції України від 18 березня 
2015 № 383/5, який затверджує Порядок проведен
ня антикорупційної експертизи проектів норматив
ноправових актів на наявність корупціогенних 
норм. Ці рекомендації мають практичне значення не 
лише для нормативноправових актів. Вони – оріє
нтир і зразок для підготовки документів у центра
льних та місцевих органах виконавчої влади, орга
нах місцевого самоврядування. Корупціогенний 
фактор (в широкому розумінні) – здатність норма
тивноправової конструкції (окремого норматив
ного припису чи їх сукупності) самостійно чи у вза
ємодії з іншими положеннями створювати ризик 
вчинення корупційних правопорушень.  

Тобто укладачу документів потрібно знати тех
нікоюридичні недоліки документа, що можуть ви
ступати як корупціогенні фактори. До таких недоліків 
належать: 1) юридичні колізії нормативних припи
сів, що містяться в одному нормативноправовому 
акті або в різних нормативноправових актах, у тому 
числі невідповідність змісту нормативних приписів 
нормативноправового акта, проекту нормативно
правового акта положенням нормативноправового 
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акта, який має вищу юридичну силу; 2) розробка 
акта, видання (прийняття) акта органом (особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) з перевищенням своєї 
компетенції; 3) порушення встановленої форми но
рмативноправового акта; 4) порушення вимог но
рмопроектувальної техніки; 5) технічні помилки в 
тексті, пропущення слів тощо. 

Зокрема йдеться про некоректне вживання 
оціночних понять, наприклад: «за наявності пова-
жних причин працівник вправі надати …», «у виклю-
чних випадках особа може дозволити…», «рішення 
може бути прийнято, якщо це не суперечить суспі-
льним інтересам…» тощо. Подібні недоліки можна 
усунути шляхом уточненням невизначених форму
лювань, зменшенням кількості невизначених право
вих або оціночних понять. Корупціогенними факто
рами можуть вважатися і нечіткість формулювань 
(наприклад, нечітке визначення адміністративної 
процедури), необґрунтованістю окремих положень 
(наприклад, необґрунтованість правових припи
сів), повторення і логічні розбіжності тощо. 

Варто звертати увагу також і на такі недоліки в 
документах: відсутність вказівок на суб’єкт (орган, 
особу, уповноважену на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування), що приймає управ

лінське рішення, укладає правозастосовний акт, 
здійснює юридично значущі дії; невизначеність 
процесуальної форми прийняття управлінського 
рішення; відсутність зазначення строків прийняття 
або виконання управлінських рішень, здійснення 
інших юридично значущих дій (можливість особі, 
уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, продовжити або скоро
тити встановлений строк без формально визначе
них підстав); можливість виконавцю поновити 
пропущений фізичною або юридичною особою 
строк на свій розсуд; право виконавцю витребову
вати від фізичних та юридичних осіб додаткові ві
домості, документи, інформацію, не вказуючи ви
черпних підстав для подібного роду рішень; 
можливість виконавцю приймати рішення на під
ставі власного розсуду тощо. 

Насамкінець варто зауважити, що дотримання 
вимог юридичної техніки до укладання документів 
є одним з тих юридичних інструментів, які унемо
жливлюють наявність корупційної мотивації в тек
сті, у будьяких інших реквізитах документа, за до
помогою яких правова думка, правові приписи 
стають якісними та ефективними у застосуванні, а 
отже і запобігають вчиненню корупційних право
порушень. 
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