
Дискреційні повноваження як 
корупціогенний фактор: через 
призму вітчизняного та 
міжнародного досвіду

Ця публікація видана за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» та Ініціативи з розвитку аналітич-
них центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд 
«Відродження» за фінансової підтримки Посольства 
Швеції в Україні



Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей» - неза-
лежний громадський аналітичний центр, який покра-
щує законодавство шляхом забезпечення діалогу між 
суспільством та владою.

Ми працюємо заради недопущення прийняття законо-
давства з корупційними,дискримінаційними та неефек-
тивними нормами задля побудови країни рівних мож-
ливостей, розвитку демократії та верховенства права.

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЯК 
КОРУПЦІОГЕННИЙ ФАКТОР: ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ТА  МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

© Авторське право належить Аналітичному центру «Ін-
ститут законодавчих ідей» (далі –ІЗІ) ІЗІ дозволяє відтво-
рювати частини всіх своїх публікацій за умови належно-
го зазначення джерела та надсилання копії публікації із 
частинами тексту на наступну адресу:legislative.ideas@
gmail.com

Сайт: https://izi.institute/

Видання підготовлено Аналітичним центром «Інститут 
законодавчих ідей» за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» та Посольства Швеції в Україні.

Автори: Анастасія Пеценчук
Олена Басмат



Дискреційні повноваження як 
корупціогенний фактор: через 
призму вітчизняного та 
міжнародного досвідуміжна-
родного досвіду



Вперше, офіційно, термін «дискреція» було вжито у Концепції боротьби з корупцією 
на 1998-2005 роки, затвердженій Указом Президента України від 24 квітня 1998 року1 
. Однак, публічним термін «дискреція (дискреційні повноваження)» став лише у 2007 
році під час розгляду Конституційним Судом України Указу Президента № 264/2007 
«Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». Тоді, Прези-
дент Віктор Ющенко видав Указ про розпуск Парламенту з підстав, які не були перед-
бачені Конституцією України, що викликало ряд дискусій про правомірність такого 
суперечливого рішення. Саме в той час, українські засоби масової інформації  почали 
масово вживати термін «дискреція», яким обґрунтовували правомірність дій Прези-
дента, навіть якщо Конституція України вчинення таких дій не дозволяла.

З того часу під поняттям «дискреційні повноваження» почали розуміти вседозво-
леність, що пов’язана з широкими повноваженнями компетентних органів, які прий-
мають відповідні рішення та пов’язана з корупцією.

У юриспруденції дискреційні повноваження визначаються як право глави держави, 
Уряду, інших посадовців в органах державної влади у разі ухвалення рішення з питан-
ня, віднесеного до їх компетенції, діяти за певних умов на власний розсуд у рамках за-
кону. В Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи вказано, що адміністративний 
орган може здійснювати «дискреційні повноваження», користуючись певною свобо-
дою розсуду у разі ухвалення будь-якого рішення. Такий орган в силу (за) наявності у 
нього дискреційних повноважень може вибирати з декількох варіантів припустимих 
рішень той, який він вважає найбільш відповідним у даному випадку. Через це було 
надано рекомендацію судам не втручатися у дискреційні повноваження державних 
органів.

На сьогодні, один із основоположних нормативно-правових актів, що встановлює 
межі дискреційних повноважень за якими вони не несуть в собі корупційних ризиків 
є затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 1395/5 від 24.04.2017 року Ме-
тодологія проведення антикорупційної експертизи (далі – Методологія). Оскільки пи-
тання корупції в Україні стоїть доволі гостро в даній аналітиці ми намагалися досліди-
ти чи достатньо повно розкрите питання дискреційних повноважень, їх меж та за яких 
умов вони стають корупціогенними факторами. Для цього, ми вирішили порівняти 
офіційну Методологію Міністерства юстиції України з іншими методичними рекомен-
даціями, що існують на сьогодні в Україні. Крім того, ми вирішили проаналізувати і 
зарубіжний досвід, щоб зрозуміти наскільки чітко виписана Методологія в Україні, та 
зрозуміти чи можна запозичити певні положення з законодавства зарубіжних країн. 
Особливо, варто звернути увагу на методичні рекомендації проведення антикоруп-
ційної експертизи законопроектів та нормативно-правових актів країн колишнього 
Радянського Союзу. Оскільки, вказані країни містили приблизно такий рівень коруп-
ції як і в Україні, тому, вважаємо, що методичні рекомендації вказаних країн можуть 
бути більш релевантні до українських реалій.

____________________________
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/98
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Варто вказати, що деякі нормативні акти, які були нами проаналізовані та мали б 
роз’яснювати питання дискреційних повноважень не містять визначення та кри-
теріїв дискреційних повноважень, за яких вони стають корупційними ризиками. Так, 
наприклад, Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів вла-
ди затверджена Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
02.12.2016 № 126, просто вказує, що нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 
органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом 
влади дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного пра-
вопорушення.2
За період діяльності Аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей», у 8-му скли-
канні, було проаналізовано 5230 законопроектів, з яких 3991 було визнано такими, що 
відповідають вимогам антикорупційного законодавства, 745 – такими, що містили за-
уваження, та 494 – такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодав-
ства. За період нашої діяльності у 9-му скликанні (вересень-грудень 2019 року), було 
проаналізовано 656 законопроектів, з яких 392 було визнано такими, що відповідають 
вимогам антикорупційного законодавства, 204 – такими, що містили зауваження, та 
60 – такими, що не відповідають вимогам антикорупційного законодавства. 
Дуже часто, виходячи з нашого досвіду, проекти нормативно-правових актів місти-
ли такий корупціогенний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов’яз-
ків органів державної влади та місцевого самоврядування, наслідком чого може бути 
невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, 
створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для зловживан-
ня наданими їм повноваженнями.
Однак, чи в повній мірі Методологія розкриває поняття дискреційних повноважень 
та чи достатньо чітко визначає ознаки дискреційних повноважень?! Можливо,  зако-
нопроектів, які містили б зауваження щодо дискреційних повноважень могло б бути 
виявлено більше під час здійснення антикорупційної експертизи законопроектів, 
якби Методологія Міністерства юстиції України містила більш розширені ознаки дис-
креційних повноважень.

Метою цієї аналітичної роботи є дослідження методичних рекомендацій, що пред-
ставлені в Україні та за кордоном для оцінювання повноти та детальності питання 
дискреційних повноважень, що викладено в Методології проведення антикоруп-
ційної експертизи Міністерства юстиції України, якою користується як вказане Міні-
стерство так і Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, для 
яких, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» процедура проведен-
ня антикорупційної експертизи є обов’язковою.3 За необхідності, запропонувати до-
повнення чи зміни до існуючих положень Методології щодо дискреційних повнова-
жень та їх меж.
В даній аналітичній статті зібрано ряд країн, які на законодавчому рівні визначили 
дискреційні повноваження як корупціогенний фактор. Пропонуємо ознайомитися з 
вітчизняним законодавством та законодавством зарубіжних країн у сфері запобіган-
ня корупції, що розкриває поняття дискреційних повноважень та порівняти україн-
ський та іноземний досвід.
____________________________
 2.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16 
 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Перед тим як розглядати дискреційні 
повноваження як складову корупціо-
генного фактору давайте з’ясуємо що 
таке є корупціогенний фактор, які є його 
види та де і хто його виявляє.

Проблема корупції в Україні стоїть дуже 
гостро. Звести її до мінімуму можна 
виключно через впровадження ком-
плексу антикорупційних заходів, які 
потрібно систематично, послідовно 
впроваджувати в усіх сферах суспільних 
відносин. Однак, вказаний комплекс 
має бути спрямований не тільки на бо-
ротьбу з корупцією, а і на її запобігання.
Корупція в більшості випадків виникає 
через прогалини та недосконалість за-
конодавства, що дає можливість уповно-
важеним на виконання певних функцій 
особам зловживати своїм службовим 
становищем з метою отримання непра-
вомірної вигоди.

Одним з найважливіших чинників, який 
може запобігти виникненню корупції на 
етапах її зародження є антикорупційна 
експертиза, тому що саме цей інстру-
мент є одним із найважливіших шляхів 
боротьби з корупцією на етапі прийнят-
тя законопроектів та підзаконних нор-
мативно-правових актів. Як вже вище 
зазначалось, проведення антикоруп-
ційної експертизи є обов’язковим для 
Міністерства юстиції України та Комі-
тету Верховної Ради України, до пред-
мета відання якого належить питання 
боротьби з корупцією. Повноваження 
проводити антикорупційну експерти-
зу також має і Національне агентство з 
питань запобігання корупції. Проте для 
них це не є обов’язковою процедурою, 
вони це можуть робити за власною іні-
ціативою. Обов’язковій антикорупційній 
експертизі підлягають проекти законів 
України, акти Президента України, інші

акти, що розробляються Кабінетом 
Міністрів України, міністерствами, інши-
ми центральними органами виконавчої 
влади.4

Україна не є єдиною, хто запровадив 
обов’язкове проведення антикоруп-
ційної експертизи проектів норматив-
но-правових актів. Такий шлях протидії 
корупції обрали також Молдова, Вірменія, 
Боснія і Герцеговина,  Узбекистан, Азер-
байджан, Албанія тощо.

Проведення антикорупційної експер-
тизи регламентується Законом України 
«Про запобігання корупції» та визна-
чається як діяльність із виявлення в нор-
мативно-правових актах, проектах нор-
мативно-правових актів положень, які 
самостійно чи у поєднанні з іншими нор-
мами можуть сприяти вчиненню коруп-
ційних правопорушень або правопору-
шень, пов’язаних з корупцією.

На сьогодні, як вже вказувалось, один із 
основоположних нормативно-право-
вих актів, що визначає вимоги до прове-
дення антикорупційної експертизи є за-
тверджена Наказом Міністерства юстиції 
України № 1395/5 від 24.04.2017 року Ме-
тодологія проведення антикорупційної 
експертизи (далі – Методологія).

Корупціогенний фактор Методологія 
визначає як здатність нормативно-пра-
вової конструкції (окремого нормативно-
го припису чи їх сукупності) самостійно 
чи у взаємодії з іншими нормами спри-
яти вчиненню чи збільшенню корупцій-
них правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією. До видів коруп-
ціогенних факторів відносяться:

____________________________
 4.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print
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нечітке визначення функцій, прав, 
обов’язків і відповідальності органів 
державної влади та місцевого самовря-
дування, осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого 
самоврядування;

створення надмірних обтяжень для 
одержувачів адміністративних послуг;
відсутність або нечіткість адміністратив-
них процедур;

відсутність чи недоліки конкурсних (тен-
дерних) процедур.

До кожного корупціогенного фактора 
Методологія визначає поняття, критерії, 
способи оцінки та можливі способи усу-
нення такого фактора.

На сьогодні, в Україні є декілька мето-
дичних рекомендацій, які визначають 
методологію та порядок проведення 
антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів. Такими методични-
ми рекомендаціями є:
Методологія проведення антикорупцій-
ної експертизи, затверджена Наказом 
Міністерства юстиції України № 1395/5 
від 24 квітня 2017 року.

На сьогодні, в Україні є декілька мето-
дичних рекомендацій, які визначають 
методологію та порядок проведення 
антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів. Такими методични-
ми рекомендаціями є:

Методологія проведення антикорупцій-
ної експертизи, затверджена Наказом 
Міністерства юстиції України № 1395/5 
від 24 квітня 2017 року;5

_____________________

 5.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17/print

Методологія проведення громадської 
антикорупційної експертизи, 2016 року, 
розроблена Центром політико-право-
вих реформ;6

Методичні рекомендації до проведення 
громадської антикорупційної експерти-
зи чинних нормативно-правових актів 
органів місцевого самоврядування (під-
готовлені завдяки допомозі Агентства 
США з міжнародного розвитку (USAID), 
наданій в рамках Проекту USAID «Впев-
нений бізнес — заможна громада» (Під-
тримка невідкладних реформ для по-
кращення бізнес-середовища в Україні); 
Методичні рекомендації запобігання і 
виявлення корупції в місцевих держав-
них адміністраціях.7

Також, існують Методичні рекоменда-
ції з питань запобігання та протидії ко-
рупції, затверджені Наказом Головного 
управління державної служби,8 що ро-
зроблені для державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування. Проте, 
вказані Методичні рекомендації не мі-
стять положень щодо антикорупційної 
експертизи та щодо поняття дискреції 
та її ознак.
 

 

_____________________

6https://www.pravo.org.ua/ua/news/5226-metodologiya-
provedennya-gromadskoyi-antikoruptsiynoyi-ekspertizi 
7. h tt p s : //d n i p r . ky i vc i ty .g ov.u a / f i l e s / 2 0 1 6 /8 / 2 5 /
metodmaterial.pdf 
8.https: //zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0337351-07/
sp:wide- 
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Дискреційні повноваження вказана Ме-
тодологія визначає як сукупність прав 
та обов’язків державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування, осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядуван-
ня, що надають можливість на власний 
розсуд визначити повністю або частко-
во вид і зміст управлінського рішення, 
яке приймається, або можливість вибо-
ру на власний розсуд одного з декількох 
варіантів управлінських рішень.

Дискреційні повноваження мають 
такі ознаки:

     дозволяють органу (особі, уповно-
важеній на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування) на 
власний розсуд оцінювати юридичний 
факт (фактичний склад), внаслідок чого 
можуть виникати, змінюватись або при-
пинятись правовідносини;

       дозволяють на власний розсуд оби-
рати одну із декількох форм реагування 
на даний юридичний факт;

    надають можливість органу (особі, 
уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядуван-
ня) на власний розсуд вибирати міру 
публічно-правового впливу щодо фізич-
них та юридичних осіб, його вид, розмір, 
спосіб реалізації;

      наділяють орган (особу, уповнова-
жену на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування) правом 
повністю або частково визначати поря-

док здійснення юридично значущих 
дій, у тому числі строк та послідовність їх 
здійснення;

        надають можливість органу (особі, 
уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядуван-
ня) на власний розсуд визначати спо-
сіб виконання управлінського рішен-
ня, у тому числі передавати виконання 
прийнятого рішення підлеглим особам, 
іншим державним органам та органам 
місцевого самоврядування, встановлю-
вати строки і процедуру виконання.

Встановлено також яким чином дис-
креційні повноваження можуть закрі-
плюватися в нормативно-правових 
актах, проектах нормативно-правових 
актів такими способами: з допомогою 
оціночних понять, наприклад: «за на-
явності поважних причин орган вправі 
надати...»; шляхом перерахування ви-
дів рішень, що приймаються органом 
(особою, уповноваженою на виконан-
ня функцій держави або місцевого са-
моврядування), не вказуючи підстав для 
прийняття того чи іншого рішення або 
шляхом часткового визначення таких 
підстав; шляхом надання права орга-
ну (особі, уповноваженій на виконан-
ня функцій держави або місцевого са-
моврядування) при виявленні певних 
обставин (настанні конкретних юридич-
них фактів) приймати чи не приймати 
управлінське рішення залежно від влас-
ної оцінки цих фактів;
Методологією визначено, що у разі ви-
явлення дискреційних повноважень 
необхідно звертати увагу на такі еле-

Визначення дискреційних повноважень в Методології проведення 
антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом Міністерства 
юстиції України № 1395/5 від 24 квітня 2017 року
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Дискреційні повноваження

елементи нормативно-правового акта, 
проекту нормативно-правового акта:

1) наявність або відсутність вказівок на 
суб’єкт (орган, особу, уповноважену на 
виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування), що приймає 
управлінське рішення, видає правоза-
стосовчий акт, здійснює юридично зна-
чущі дії;

2) види управлінських рішень, що 
приймаються, їх кількість, можливість 
вибору одного із передбачених в 
нормативно-правому акті, проекті нор-
мативно-правового акта рішень:
а) відсутність розмежування проміжних 
(процесуальних) і кінцевих рішень, якщо 
передбачається прийняття і тих і інших;
б) невизначеність процесуальної фор-
ми прийняття управлінського рішення;

3) юридичне визначення підстав для 
прийняття управлінських рішень:
а) невизначеність або недостатня визна-
ченість підстав для прийнятті управлін-
ських рішень;
б) можливість органу (особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування) прий-
няти декілька видів рішень при норма-
тивному закріпленні порядку або під-
став прийняття тільки одного із них;
в) відсутність обов’язку мотивувати 
управлінське рішення, що приймається;

4) строки реалізації владних повнова-
жень, прийняття управлінських рішень, 
здійснення інших юридично значущих 
дій:
а) відсутність формально визначених 
строків;
б) можливість органу (особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування) про-
довжити або скоротити встановлений 

строк без формально визначених під-
став;
в) право органу (особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) поновити 
пропущений фізичною або юридичною 
особою строк на свій розсуд;

5) порядок відносин органу (особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядуван-
ня) з фізичними та юридичними особа-
ми, іншими органами державної влади 
та місцевого самоврядування:
а) відсутність в нормативно-правому 
акті, проекті нормативно-правового акта 
вказівок на юридичні факти (фактичний 
склад), що тягнуть за собою виникнення, 
зміну чи припинення правовідносин;

6) можливість органу (особи, уповно-
важеної на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування) на 
свій розсуд ініціювати виникнення пра-
вовідносин, їх зміну або припинення, 
не вказуючи на юридично значущі об-
ставини, що сприяли прийняттю такого 
роду рішення:
а) право органу (особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування) витребовувати 
від фізичних та юридичних осіб додат-
кові відомості, документи, інформацію, 
здійснення інших юридично значущих 
дій, не вказуючи вичерпних підстав для 
подібного роду рішень;
б) інші нормативно-правові приписи, 
що надають органу (особі, уповнова-
женій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування) право 
приймати рішення на підставі власного 
розсуду.
Існує, також процедура удосконален-
ня юридичної процедури діяльності 
органу (особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого 
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самоврядування), що застосовує дис-
креційні повноваження.

Варто зазначити, що Методичні реко-
мендації запобігання і виявлення ко-
рупції в місцевих державних адміністра-
ціях містять тотожне до Методології 
проведення антикорупційної експерти-
зи  визначення дискреційного повнова-
ження та його ознаки.
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Методологія проведення громадської 
антикорупційної експертизи визначає 
дискрецію як вирішення службовою 
(посадовою) особою питання, що нале-
жить до її компетенції, на власний роз-
суд.

Дискреційні повноваження, відповідно 
до вказаної Методології, дозволяють на 
власний розсуд:

1) оцінювати юридичний факт (фактич-
ний склад), внаслідок чого можуть ви-
никати, змінюватись або припинятись 
правовідносини;

2) обирати одну із декількох форм реагу-
вання на даний юридичний факт;

3) обирати міру публічно-правового 
впливу щодо фізичних та юридичних 
осіб, його вид, розмір, спосіб реаліза-
ції (у т.ч. йдеться про відсутність чи не-
обґрунтовану широту меж розсуду суду 
при постановленні вироку).

4) обирати форму реалізації своїх повно-
важень – видання нормативного або ін-
дивідуально-правового акта, вчинення 
(утримання від вчинення) адміністра-
тивної дії;

5) повністю або частково визначати по-
рядок здійснення юридично значущих 
дій, у тому числі строк та послідовність їх 
здійснення.

6) визначати вид, обсяг і зміст управ-
лінського рішення або обирати одне з 
кількох варіантів управлінських рішень, 
визначати спосіб виконання управлін-
ського рішення, у т.ч. передавати вико-

нання прийнятого рішення підлеглим 
особам, іншим суб’єктам.

7) застосовувати винятки із загальних 
правил щодо підстав і порядку надання 
адміністративних, судових чи інших по-
слуг фізичним (юридичним) особам;

8) тлумачити зміст прав і обов’язків фі-
зичних (юридичних) осіб, вирішувати 
питання про їх притягнення до юридич-
ної відповідальності тощо.

Також, у Методології проведення гро-
мадської антикорупційної експертизи 
звертається увага на те, що під час ви-
явлення дискреційних повноважень в 
законі та/або законопроекті необхідно 
шукати: 
1) перерахування видів рішень, що прий-
маються суб’єктом, без вказівки підстав 
для прийняття того чи іншого рішення 
або шляхом часткового визначення та-
ких підстав; 
2) положення про надання права суб’єк-
ту при виявленні певних обставин (на-
станні конкретних юридичних фактів) 
приймати чи не приймати управлінське 
рішення залежно від власної оцінки цих 
фактів.
Тому, пошук такого корупціогенного 
фактору доцільно здійснювати в тексті 
законопроекту (закону) за ключовими 
словами: «протягом», «не пізніше», «за 
умов», «за обставин», «якщо... то», «спіль-
ним рішенням», «погодження», «візуван-
ня», «як виняток», «у виключних (винятко-
вих) випадках», «за наявності поважних 
причин», «рішення може бути прийнято, 
якщо це не суперечить суспільним інте-
ресам», тощо.
 

Визначення дискреційних повноважень в Методології 
проведення громадської антикорупційної експертизи, що
розроблена Центром політико-правових реформ
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Методичні рекомендації до проведення 
громадської антикорупційної експер-
тизи чинних нормативно-правових ак-
тів органів місцевого самоврядування 
не визначають поняття дискреційного 
повноваження. Однак, встановлюють ін-
дикатори необґрунтованих дискрецій-
них повноважень уповноваженого ор-
гану/особи. Такими індикаторами є:

розширення переліку дій або рішень, 
які уповноважений орган може викону-
вати на власний розсуд;

визначення компетенції уповноваже-
ного органу чи особи з використанням 
положень «має право», «може», «в винят-
кових випадках», «в разі необхідності» 
тощо;

прийняття рішень уповноваженим ор-
ганом чи особою на підставі оціночних 
тверджень замість юридичних фактів.
визначати спосіб виконання управлін-
ського рішення, у т.ч. передавати вико-
нання прийнятого рішення підлеглим 
особам, іншим суб’єктам.

Визначення дискреційних повноважень в Методичних
 рекомендаціях до проведення громадської антикорупційної 
експертизи чинних нормативно-правових актів органів 
місцевого самоврядування
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Визначення дискреційних повноважень крізь призму міжна-
родного досвіду

Питання дискреційних повноважень як 
корупціогенного фактору широко об-
говорюється серед зарубіжних країн. 
Країни приходять до висновку, що такі 
повноваження необхідно зводити до 
мінімуму та зменшувати.9 
Однак дивлячись на законодавче ре-
гулювання дискреції можна прийти до 
висновку, що дискреційні повноважен-
ня як можливий корупціогенний фак-
тор, а також ознаки та критерії за яких 
дискреційні повноваження стають ко-
рупціогенними факторами майже не 
визначаються на законодавчому рівні. 
Часто вказується, що експертизу прово-
дить парламент, орган виконавчої вла

Дискреційні повноваження

ди, або ж суд на власний розсуд, напри-
клад, проте, знову ж таки критеріїв оцін-
ки не визначено.10 Переважно це країни 
Північної Америки та Західної Європи. 
В багатьох країнах порядок проведення 
експертизи актів на предмет наявності 
корупціогенних факторів прописаний 
досить детально, проте поняття дис-
креційних повноважень як корупціоген-
ного фактору взагалі відсутнє (Північна 
Корея, Литва).
Пропонуємо ознайомитися з законо-
давством зарубіжних країн у сфері за-
побігання корупції, що розкривають по-
няття дискреційних повноважень.
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10. http://www.rai-see.org/anti-corruption-assessment-of-laws/



Вірменія
Відповідно до абзацу 3 пункту 9 Мето-
дології оцінки корупціогенних ризиків 
Вірменії11, одним з основних корупціо-
генних факторів, який необхідно вияви-
ти при оцінці впливу на проект є широ-
кий спектр дискреційних повноважень, 
включаючи розгляд умов прийняття рі-
шень, а також розгляду альтернативних 
повновжень. Встановлюється, що широ-
кий спектр дискреційних повноважень 
як правило проявляється при виконан-
ні посадових обов’язків коли необгрун-
товано надаються широкі можливості 
діяти на свій розсуд за певних обставин 
і відповідно, посадовій особі надається 
право зробити вибір з кількох можли-
вих варіантів поведінки, при цьому, не 
уточнюючи в якому випадку чиновник 
має обрати той чи інший варіант.

Узбекистан
Глава 2 статті 5 Методики проведення 
антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів і проектів Узбекиста-
ну визначає, що одним з корупціогенних 
факторів, що встановлюють для держав-
ного службовця чи державного орга-
ну необгрунтовано широкі межі розсу-
ду, або можливість необгрунтованого 
виключення з загальних правил, зокре-
ма є широта дискреційних повноважень 
(тобто повноважень при виконанні яких 
неможливо визначити їх межі).12 
Дискреційні повноваження відповідно 
до законодавства Узбекистану поляга-
ють в наступному:
Відсутність чи невизначеність строків і 
можливість продовжити чи скоротити
_______________________
11.https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=545
20&fbclid=IwAR3ONvyTCf3n7crF6BmSu8rxWaKXkEJAA
la-j2oge4TkEdu2FtjZMmbD-cM

встановлений строк без мотивованих 
причин;

Відсутність умов чи підстав прийняття 
рішення, а отже надання державним ор-
ганам чи їх працівникам можливості на 
свій розсуд видавати розпорядження, 
приймати рішення та визначати спосіб 
їх виконання;

Надання дозволу органам державної 
влади на свій розсуд оцінювати юри-
дичний факт і самостійно визначати по-
рядок здійснення фізичними чи юри-
дичними особами відповідних дій;
Надання можливості органу державної 
влади на свій розсуд ініціювати виник-
нення правовідносин з фізичними чи 
юридичними особами, їх зміни чи при-
пинення без відповідного обгрунтуван-
ня;

Наявність дублюючих повноважень дер-
жавних органів.
 

Азербайджан
 Відповідно до пункту 1.0.25. Закону Азер-
байджану “Про нормативно-правові 
акти” (далі - Закону) дискреційні повно-
важення – повноваження, які держав-
ний орган, службова чи посадова особа 
може здійснювати на свій розсуд13. 
Відповідно до пункту 64.1. Закону ко-
рупційними факторами, пов’язаними з 
виконанням повноважень державного 
органу (посадової особи) у норматив-
но-правовому акті, є розширення дис-
креційних повноважень;

Закон встановлює обмеження на здійс-
нення дискреційних повноважень, зо-
_________________________
12.https://lex.uz/docs/2848241 
 13.scfwca.gov.az › store › media › NewFolderds 
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крема вказує, що вони не можуть здій-
снюватися довільно, за бажанням дер-
жавного органу чи посадової особи.
Для уникнення зловживань дискрецій-
ними повноваженнями не дозволяєть-
ся визначати дати прийняття рішень, не 
визначати підстави та умови рішення 
та не дублювати повноваження різних 
державних органів для уникнення на-
дання широких дискреційних повнова-
жень.

Також, у вказаному Законі не дозво-
ляється узагальнено визначати повно-
важення державного органу та вико-
ристовувати нечіткі формулювання, як 
наприклад «орган може приймати рі-
шення», «як правило», «дозволено у ви-
няткових випадках», «у межах компетен-
ції органу »,«за потреби »та інші подібні 
вирази.

Вказується, що не допускається нада-
вати дискреційні повноваження поса-
довим особам, не регламентуючи при 
цьому чітких прав громадянина (юри-
дичної особи). 

В законодавстві Азербайджану також 
зазначено, що дії, пов’язані з відбором 
кандидатів для надання конкретно-
го права, що надає пільги (створення 
правової ситуації), слід проводити від-
повідно до процедур конкурсу (аукціо-
ну). Широкі дискреційні повноваження 
органів влади не допускаються під час 
проведення конкурсу (аукціонів)

Боснія і Герцеговина
Антикорупційна Стратегія Боснії і Герце-
говини передбачає скорочення та ре-
гулювання дискреційних повноважень. 
Оскільки корупція завжди пов’язана з 

процесом прийняття рішень, Стратегія 
прагне домогтися того, щоб цей про-
цес був якнайменше результатом віль-
ної оцінки осіб, що приймають рішення, 
тобто їх розсуду. Натомість визначає не-
обхідність розробки та впровадження 
прийнятих рішень у чітко визначеній 
процедурі на основі максимально точ-
них критеріїв та з максимальною про-
зорістю процесу для громадськості. 
Вказується, що необхідно перегляну-
ти рівень та необхідність дискреційних 
повноважень як важливого сегмента 
запобігання корупції та підвищення 
обізнаності громадськості щодо ризиків 
прийняття дискреційних рішень, а та-
кож шляхів для громадянського суспіль-
ства, економіки та громадян контролю 
за використанням вказаних повнова-
жень відповідно до мети, для якої вони 
існують.14 

 Албанія
В законодавстві Албанії та рекомен-
даціях Міністерства юстиції до нього 
вказано, що при написанні закону по 
можливості, необхідно використовува-
ти форму однини, а не множини, щоб 
уникнути зайвої неоднозначності. На-
приклад, «Міністр встановлює порядок 
кожного виду звернення, який визначе-
ний у цій статті», звучить більш чітко, ніж 
«Міністр встановлює процедури щодо 
видів звернення, зазначених у цій стат-
ті». У другому випадку, форма множини 
буде залишати відкрите питання про те, 
чи повинен міністр встановлювати15 ін-
ший порядок для кожного типу апеляції 
_______________________
14.http://apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/strategije/default.
aspx?id=806&langTag=bs-BA 
15.https://www.legislationline.org › download › file; «Law 
Drafting Manual - A Guide to the Comparative Study 
and Methodology Legislative Process in Albania»; Rules 
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або повинен створити одну єдину про-
цедуру для всіх типів звернень, або чи 
має Міністр на свій розсуд трактувати 
вказане положення . 

Також вказується, що важливо бути чіт-
ким при використанні дієслів для позна-
чення обов’язкових вимог та дискрецій-
них питань. Використання таких дієслів 
«слід» або «повинен» і «може» створює 
плутанину щодо того, чи є повноважен-
ня обов’язковим чи дискреційним.

Цікавою пропозицією щодо дискреції 
в  законодавстві Албанії є те, що фахів-
ці Міністерства юстиції Албанії вказують, 
що після прийняття законів їх поясню-
вальні записки продовжують відіграва-
ти значну роль, оскільки вони вплива-
ють на застосування закону на практиці. 
Вони залишаються джерелом інформу-
вання громадськості про законодавчі 
норми, тим самим сприяючи їх ефек-
тивності. Ті, хто застосовує закон,  має 
звернутися до пояснювальної записки 
щодо встановлення реального наміру 
положень як допоміжного засобу для 
його застосування. Звідси випливає, 
що незрозуміла, неоднозначна чи по-
верхнева пояснювальна записка може 
призвести до того, що законодавство за-
стосовуватиметься та може тлумачитись 
не так, як розумілося законодавцем.
 
Як вказують фахівці, теоретично текст за-
конодавства повинен забезпечити вирі-
шення всіх правових питань, що нале-
жать до його сфери. Тому пояснювальна 
записка повинна містити лише основ-
ну інформацію та допоміжні вказівки 
щодо законодавства. Однак, наприклад, 
не завжди легко прописати точно дис-
креційні повноваження, що торкаються 
контекстуальних, зокрема політичних 
міркувань, які слід враховувати при здій-

сненні розсуду. За таких обставин кори-
сно мати можливість доповнити юри-
дичний текст у пояснювальній записці. 

Модельний закон “Про антико-
рупційну експертизу правових 
актів” 

Відповідно до статті 5 Модельного За-
кону «Про антикорупційну експертизу 
правових актів» СНД одним з корупціо-
генних факторів є широта дискрецій-
них повноважень, що визначається як 
відсутність або невизначеність термінів, 
умов або підстав прийняття рішення, 
наявність дублюючих повноважень ор-
ганів державної влади або органів міс-
цевого самоврядування (їх посадових 
осіб).16  Як бачимо в даному законодав-
чому акті питання дискреційних повно-
важень визначено досить поверхнево.
                                                       
 
 
 

______________________
16.http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/
text?doc=3493
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Проаналізувавши українське законо-
давство, а саме Методологію Міністер-
ства юстиції та порівнявши його з ін-
шими методологіями, що представлені 
в Україні можна зробити висновок, що 
питання дискреційних повноважень у 
Методології Міністерства юстиції пропи-
сано досить повно. Відтак пропонуєть-
ся визначення поняття дискреційних 
повноважень, ознаки, ідентифікатори 
та ключові слова, за якими шукати такі 
повноваження, а також на які аспекти 
звернути особливу увагу для того, щоб 
дискреційні повноваження не стали ко-
рупціогенним фактором. Проте, разом з 
тим, можна було б доповнити Методо-
логію деякими запозиченнями з Мето-
дології проведення громадської анти-
корупційної експертизи, розробленої 
Центром політико-правових реформ. 
Наприклад цікавим є положення про 
застосування винятків із загальних пра-
вил щодо підстав і порядку надання ад-
міністративних, судових чи інших послуг 
фізичним (юридичним) особам, а також 
тлумачення змісту прав і обов’язків фі-
зичних (юридичних) осіб, вирішувати 
питання про їх притягнення до юридич-
ної відповідальності як ознак дискрецій-
них повноважень. Такі положення мож-
на було б запозичити для Методології 
Міністерства юстиції України.

Проаналізувавши чинне українське за-
конодавство стосовно дискреційних 
повноважень як можливого корупціо-
генного чинника та порівнявши з ан-
тикорупційним законодавством інших 
країн в сфері дискреційних повнова-
жень як корупціогенного фактору, мож-
на з упевненістю сказати, що воно про-

писано досить детально та більш повно 
ніж в антикорупційних методологіях та 
рекомендаціях зарубіжних країн. 

Варто також зазначити, що в більшості 
країн Америки та Європи такі методо-
логії та чітко прописані норми щодо 
дискреції практично відсутні, експерти-
зу законодавчих актів проводить пар-
ламент чи державні органи виконавчої 
влади на свій розсуд.

Проте, аналізуючи законодавство та 
стратегії зарубіжних країн можна прий-
ти до висновку, що є цікаві положення, 
наприклад в стратегії та рекомендації до 
законодавства Албанії, яке можна було б 
включити до положень українського за-
конодавства, а саме при написанні нор-
мативно-правового акту використову-
вати форму однини, а не множини, щоб 
уникнути зайвої неоднозначності. На-
приклад, «Міністр встановлює порядок 
кожного виду звернення, який визначе-
ний у цій статті», звучить більш чітко, ніж 
«Міністр встановлює процедури щодо 
видів звернення, зазначених у цій статті.
Цікавим є також положення про вико-
ристання пояснювальних записок до 
законів, які фактично є офіційним тлума-
ченням закону, за виникнення спірних 
моментів можуть використовуватись 
для уникнення як неоднозначного трак-
тування законодавства так і розширен-
ня дискреційних повноважень більше, 
ніж те передбачав законодавець.

Крім того, корисним для вітчизняних 
методичних рекомендацій щодо вияв-
лення дискреційних повноважень може 
бути положення із законодавства Вір-

Висновки і рекомендації
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менії, проте відповідно до законодав-
ства України це інший вид корупціоген-
ного фактору.

Також, положенням яке можна було б 
запозичити з законодавства Азербайд-
жану є положення про недопущення 
надання дискреційних повноважень 
для посадових осіб, не регламентую-
чи при цьому чітких прав громадянина 
(юридичної особи). 

Крім того, аналізуючи методичні реко-
мендації зарубіжних країн можна прий-
ти до висновку, що користуватись ними 
простіше, оскільки, як правило для дис-
креційних повноважень виділяється 
окрема стаття чи глава, в Методології 
Міністерства юстиції України питання 
дискреційних повноважень чітко не 
структуровано та знаходиться в різних 
статтях чи розділах, що ускладнює про-
цес дослідження питання дискреційних 
повноважень у вказаній Методології.
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