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У статті досліджується система нормативних стандартів, які складають правову основу міжнародного і 

національного  співвідношення у сфері запобігання і протидії корупції. Також у дослідженні виокремлюються 

основні напрями такої міжнародної співпраці.  

Стаття спрямована на з’ясування особливостей співвідношення міжнародного права з нормами національного 

права в сфері протидії такого негативного феномену як корупція. Звертається увага на сучасні тенденції 

регулювання корупційних проявів в країнах світу, з метою уникнення подальшої проблеми в розумінні тих чи інших 

стандартів протидії корупції. 

Також, аналізуються шляхи імплементації міжнародних норм в національному законодавстві, які дають 

можливість обирати кожній державі власний правовий шлях, не тільки створюючи органи по боротьбі з корупцією 

які відповідають міжнародним стандартам, але і обирати найбільш ефективні шляхи подолання для тієї країни в 

якій вони будуть застосовуватися. 
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Постановка проблеми. Корупція є однією з 

найактуальніших соціальних проблем людства, 

вона стала основною проблемою XXI  століття. 

З будь-яких підходів та оцінок однозначно одне 

– корупція є проблемою, розв’язання якої для 

багатьох країн є надзвичайно актуальною 

справою. Корупція залишається серйозною 

проблемою для України. Це обумовлено  

незадовільним станом справ у сфері 

антикорупційної політики, особливостями якої 

є фрагментальність і недоторканість законодавства 

та інституційної антикорупційної інфраструктури 

що загрожує нормальному розвитку 

суспільства, євроінтеграційним процесам. 

Корупція підриває засади демократичного 

устрою, довіру до влади, порушує принципи 

верховенства права, справедливості й рівності 

перед законом, відповідальності за вчинене 

діяння, чесної конкуренції призводить до 

зростання тіньової економіки та падіння 

авторитету держави у міжнародному 

співтоваристві. За умов відсутності системної 

протидії корупції з боку держави та 

суспільства вона здатна до поширення та 

вкорінення у суспільних відносинах і в 

державній системі в цілому. 

Враховуючи те, що Україна стала об’єктом 

зростаючої зацікавленості міжнародних 

злочинних організацій (зокрема, у сферах 

відмивання «брудних» грошей, незаконної 

міграції, торгівлі людьми, зброєю, 

небезпечними матеріалами, наркотичними 

речовинами тощо) вирішення Україною 

важливих соціально-економічних, політичних 

та інших завдань практично не можливе без її 

участі в міжнародному співробітництві в 

боротьбі зі злочинність, у діяльності 

міжнародних організацій . 

З огляду на це участь нашої держави в 

міжнародній співпраці в галузі протидії 

злочинності, а особливо в боротьбі з 

корупційними проявами, реалізується на 

основі норм і принципів міжнародного права. 

Цілком зрозуміло що таке співробітництво 

України з країнами світу, міжнародними 

організаціями є вагомою умовою успішного 

вирішення багатьох проблем не лише 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного, 

а й внутрішнього характеру. 

Аналіз останніх досліджень і піблікацій. 

Останнім часом значна кількість дослідників 

вивчає досвід участі України у міжнародній 

співпраці із розвиненими країнами у боротьбі 

із корупцією. Такі відмі українські вчені, 

як  М.І. Мельиков, І.В. Попов, О.В. Терещук,  

Л.В. Багрій-Шахматов, В.М. Селіванов,  І.І. Мазур,  

С.Ф. Н.І. Кузнецов, О.М. Костенко, М.І. Мельник, 

О.О. Дудуров, Є.В. Невмержицький, П.П. Панченко, 

С.М.Серьогін, М.І. Камлик та інші. До 

російських науковці які досліджували 

питання  корупції відносяться М.П. Яблоков, 

М.М. Тихомиров, К.М. Абдієв, В.Ю. Сурков, 

В.В. Лунєєв, Р.О. Корж, В.С. Панкратов, А.І. Гуров 

та інші. До зарубіжних вчених-науковців 
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відносяться Г.К. Блек, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс,  

М. Робесп’єр, Г.С. Беккер, Б.П. Футей, М. Кант, 

Сар Дж. Пундей та інші. Всі ці науковці 

вивчають проблеми міжнародного співробітництва 

у процесі подолання корупції. У той же час, у 

нових умовах розбудови антикорупційного 

законодавства недостатньо вивченими 

залишаються особливості участі України у 

міжнародній антикорупційній боротьбі. 

Мета і завдання статті. Основна мета 

наукової роботи полягає у встановленні 

правової природи та особливостей регулювання 

відносин, які виникають при співвідношенні 

міжнародного та національного права у сфері 

боротьби з корупцією. 

Основні результати дослідження. Перш за 

все, зауважимо, що ефективне здійснення 

діяльності щодо запобігання і протидії у 

сучасних умовах неможливе без міжнародної 

взаємодії з іншими країнами та міжнародними 

організаціями. Так, відповідно до ст. 9 

Конституції України чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є невідємною 

частиною національного законодавства України.  

Участь України в міжнародному 

співробітництві в боротьбі з корупцією 

передбачає необхідність внутрішньо-

державної імплементації норм міжнародних 

антикорупційних нормативно-правових актів. 

Остаточна неузгодженість на міжнародному 

рівні окремих норм різних антикорупційних 

документів, ухвалених як у рамках ООН, так і 

в Раді Європи, може створювати труднощі під 

час їх імплементації. Імплементація деяких 

норм міжнародних антикорупційних документів 

може бути пов’язаною з необхідністю 

узгодження їх з особливостями та традиціями 

національної правової системи. Неузгодженість 

українського антикорупційного законодавства з 

ідеологією та основними нормами 

антикорупційних документів може мати 

негативні наслідки, зокрема через 

неспроможність повноцінного перебування 

держави в міжнародному співробітництві в 

боротьбі з корупцією  [4].  

На даний час основними правовими актами, 

що регулюють питання міжнародного 

співробітництва нашої країни у сфері 

запобігання і протидії корупції є: Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції 

від 31 жовтня 2003 року; Декларація 

Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з 

корупцією і хабарництвом у міжнародних 

комерційних операціях від 16 грудня 1996 

року; Кримінальна конвенція Ради Європи про 

боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 січня 

1999 року; Додатковий протокол до 

Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією (ETS 191) від 15 травня 2003 року; 

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу 

з корупцією вiд 4 листопада 1999 року;  

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 1 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції цілями Конвенції є:  

 сприяння вжиттю й посиленню заходів, 

спрямованих на більш ефективне й дієве 

запобігання корупції та боротьбу з нею; 

 заохочення, сприяння та підтримка 

міжнародного співробітництва й технічної 

допомоги в запобіганні корупції та в боротьбі з 

нею, зокрема в поверненні активів;  

 заохочення чесності, відповідальності й 

належного управління громадськими справами 

й державним майном [2].  

На врегулювання окремих питань 

міжнародного співробітництва спрямовані й 

норми Кримінально-процесуального кодексу 

України, питанням міжнародного співробітництва 

присвячений Розділ ІХ КПК України 

«Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження»  ( глава 44 

«Видача осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення (екстрадиція)», глава 45 

«Кримінальне провадження у порядку 

перейняття», глава 46 «Визнання та виконання 

вироків судів іноземних держав та передача 

засуджених осіб» ) [5].  

У зв’язку з набуттям для України чинності 

Цивільної конвенції Ради Європи про 

боротьбу з корупцією з 1 січня 2006 року 

Україна стала сороковим членом GRECO. 

Приєднавшись до GRECO, Україна 

зобов’язалась брати участь у процесі взаємної 

оцінки у рамках Групи. У травні 2009 року на 

пленарному засіданні GRECO затверджено 

звіт щодо виконання Україною 

антикорупційних рекомендацій цієї 

міжнародної організації. Ці рекомендації 

надано Україні за результатами першого та 

другого раундів оцінки. Зазначені раунди 

оцінки були присвячені діяльності 

спеціалізованих органів, які займаються 

попередженням корупції, питанням імунітету 
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посадових осіб щодо кримінального 

переслідування, а також питанням виявлення, 

вилучення та конфіскації доходів та іншого 

майна, отриманих внаслідок корупції, 

попередження корупції в системі держаного 

управління, відповідальності юридичних осіб 

за корупційні злочини [6]. 

Групу держав проти корупції (ГРЕКО, 

GRECO) Рада Європи заснувала у 1999 році 

для моніторингу виконання державами 

стандартів у боротьбі з корупцією, 

розроблених організацією. Основна мета 

ГРЕКО - покращити можливість і здатність 

держав-членів організації боротись з 

корупцією шляхом моніторингу виконання 

стандартів у боротьбі з корупцією, 

розроблених Радою Європи, за допомогою 

динамічного процесу взаємної оцінки та тиску 

з боку інших держав-членів. Членство в 

організації не обмежується лише 

європейськими державами. Нині до Групи 

держав проти корупції входять 48 

європейських держав і Сполучені Штати 

Америки. З 1 січня 2006 року Україна стала 

сороковим членом ГРЕКО [10].  

Відповідно до ст. ст. 1, 2 Статуту Групи 

держав по боротьбі з корупцією (GRECO), 

метою Групи держав є удосконалення 

компетентності її членів у боротьбі з 

корупцією для вжиття заходів через 

динамічний процес спільного оцінювання 

методів проведення та однакового впливу 

згідно з їхніми зобов’язаннями в цій сфері [8].  

Не менш важливим є й співробітництво 

нашої країни з Організацією економічного та 

соціального розвитку (ОЕСР). Так, за 

сприяння поважної міжнародної організації у 

Стамбулі 10 вересня 2003 року 

представниками урядових делегацій Вірменії, 

Азербайджану, Грузії, Російської Федерації, 

Таджикистану та України було розроблено 

план дій по боротьбі з корупцією 

Антикорупційної мережі для Східної Європи 

та Центральної Азії ОЕСР. Основними 

принципами Стамбульського плану дій є 

розвиток ефективної і прозорої системи 

державної служби, посилення боротьби з 

хабарництвом та забезпечення чесності в 

бізнесі, підтримка активної участі 

громадськості у реформах [9]. 

Важливо звернути увагу й на компетентні 

органи, які відповідно до законодавства та 

міжнародних договорів України надають 

міжнародну правову допомогу та інші види 

міжнародного співробітництва у справах про 

корупційні правопорушення.  

Платформа ПАРЄ у боротьбі з корупцією (A 

PACE anticorruption platform), що розпочала 

діяльність 8 квітня 2014 року у Стразбурзі, 

передбачає форум для діалогу, сприяє 

відкритості й чесності державної влади. Вона 

об'єднує парламентарів 47 держав- членів Ради 

Європи та держав, які не є членами, експертів 

та інших зацікавлених груп впливу для обміну 

інформацією, досвідом та обговорення способів 

боротьби з новими проявами корупції [1].  

Трансперенсі Інтернешнл (Transparency 

International) - міжнародна неурядова організація 

по боротьбі з корупцією та дослідженні питань 

корупції у світі. Заснована 1993 року у Берліні 

колишнім директором Світового банку Пітером 

Айґеном. Відома публікацією свого щорічного 

Індексу сприйняття корупції (ІСК) у країнах 

світу. На сьогодні має більше 100 національних 

осередків. Індекс сприйняття корупції базується 

на незалежних опитуваннях, в яких беруть 

участь міжнародні фінансові та правозахисні 

експерти, в тому числі Світового банку, Freedom 

House, World Economic Forum, Азійського та 

Африканського банків розвитку тощо [3]. 

Також варто зазначити, що відповідно до 

ст. 71 Закону України «Про запобігання  

корупції», у разі якщо міжнародними 

договорами України, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством про запобігання  

корупції, застосовуються правила 

міжнародних договорів[6].  

Отже, нормативну базу в сфері міжнародної 

взаємодії щодо запобігання та протидії 

корупції складають: Конституція України, 

міжнародні правові акти (конвенції, договори, 

спільні плани дій тощо), закони України, 

підзаконні (у тому відомчі) нормативно-

правові акти.  

Ведучи мову про напрями взаємодії у 

досліджуваній сфері, зауважимо, що, 

наприклад, згідно з п. п. “c-f” ст. 48 Конвенції 

ООН проти корупції Держави-учасниці тісно 

співпрацюють одна з одною, діючи відповідно 

до своїх внутрішніх правових та 

адміністративних систем, з метою підвищення 

ефективності правоохоронних заходів для 
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боротьби зі злочинами, визначеними цією 

Конвенцією. Держави-учасниці, зокрема, 

вживають ефективних заходів, спрямованих на: 

надання, у відповідних випадках, необхідних 

предметів або необхідної кількості речовин з 

метою проведення експертизи або 

розслідування; обмін, у відповідних випадках, з 

іншими Державами-учасницями інформацією 

про конкретні засоби й методи, що 

застосовуються для вчинення злочинів, 

визначених цією Конвенцією, у тому числі, 

використання підроблених посвідчень особи, 

фальшивих, змінених або підроблених 

документів та інших засобів для приховання 

діяльності; сприяння ефективній координації 

між їхніми компетентними органами, 

установами та службами й заохочення обміну 

співробітниками та іншими експертами, у тому 

числі, за умови укладання заінтересованими 

Державами-учасницями двосторонніх 

договорів або досягнення домовленостей, 

відрядження співробітників зі зв’язків; обмін 

інформацією та координація адміністративних 

та інших заходів, що вживаються у відповідних 

випадках з метою своєчасного виявлення 

злочинів, визначених цією Конвенцією [4].  

Висновки. Загалом формування єдиної 

державної антикорупційної політики крім 

наявності політичної волі та суспільної 

свідомості в питанні попередження проявів 

корупції потребує належного законодавчого 

забезпечення (комплекс нормативно-правових 

приписів, що визначають, регулюють і 

допускають здійсненність механізмів 

запобігання корупції, а також відповідальність 

за вчинення корупційних порушень), 

формування дієвої системи державних органів, 

забезпечення належного координування і 

реалізації антикорупційної політики, 

здійснення превентивних заходів щодо 

запобігання корупції та її подолання. 

Побудова цілісної інституційної системи 

повинна відповідати міжнародним стандартам 

(зокрема, конвенціям ООН і Ради Європи 

проти корупції, рекомендаціям GRECO, 

Стамбульського плану дій антикорупційної 

мережі ОЕСР), світовій практиці. При цьому 

доцільно враховувати особливості української 

правової системи, політичної волі та 

ментальності громадян. 
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Kovalenko Julia  

COOPERATION OF INTERNATIONAL LAW WITH NATIONAL LAW IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION 

The article explores the system of normative standards that form the legal basis of international and national relations in the 

field of prevention and counteraction to corruption. The study also highlights the main areas of such international 

cooperation. 

The article aims to find out the peculiarities of correlation of international law with the rules of national law in the sphere of 

counteracting such a negative phenomenon as corruption. Attention is drawn to current trends in the regulation of corruption 

in countries around the world, in order to avoid further problems in understanding certain standards of counteraction to 

corruption. 

It also examines ways to implement international rules in national law that allow each country to choose its own legal path, 

not only by creating anti-corruption bodies that meet international standards, but also by selecting the most effective ways of 

overcoming the country in which they will be applied. 

Key words: corruption, economy, international cooperation, international agreements, international organizations, directions 

of interaction. 
 

Коваленко Ю.Л., 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА С НАЦИОНАЛЬНЫМ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

В статье исследуется система нормативных стандартов, составляющих правовую основу международного и 

национального соотношение в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Также в исследовании 

выделяются основные направления такой международного сотрудничества. 

Статья направлена на выяснение особенностей соотношения международного права с нормами национального 

права в сфере противодействия такого негативного феномена как коррупция. Обращается внимание на 

современные тенденции регулирования коррупционных проявлений в странах мира, во избежание дальнейшей 

проблемы в понимании тех или иных стандартов противодействия коррупции. 

Также, анализируются пути имплементации международных норм в национальном законодательстве, которые 

дают возможность выбирать каждому государству собственный правовой путь, не только создавая органы по 

борьбе с коррупцией соответствующие международным стандартам, но и выбирать наиболее эффективные пути 

преодоления для той страны в которой они будут применяться. 

Ключевые слова: коррупция, экономика, международное сотрудничество международные договоры, 

международные организации, направления взаимодействия. 
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