
Ця публікація видана за підтримки Міжнародно-
го фонду «Відродження» та Ініціативи з розвитку 
аналітичних центрів в Україні, яку виконує Між-
народний фонд «Відродження» за фінансової під-
тримки Посольства Швеції в Україні



В Україні проводиться антикорупційна експертиза як чинних так і проектів норма 
тивно-правових актів на підставі Методології проведення антикорупційної експер-
тизи, що затверджена Міністерством юстиції України (далі – Методологія). В основі 
проведення такої експертизи лежить пошук наявних корупціогенних факторів у нор-
мативно-правових актах. В Методології присутня класифікація корупціогенних фак-
торів, відповідно до якої, корупціогенний фактор - це здатність нормативно-правової 
конструкції (окремого нормативного припису чи їх сукупності) самостійно чи у взає-
модії з іншими нормами сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних правопору-
шень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Однак, представлена класифікація корупціогенних факторів в вітчизняній Методоло-
гії не повністю охоплює всі ті обставини, правила, норми та положення, які, у випадку 
використання їх на практиці, стають причиною та можливістю для виникнення ко-
рупційних відносин.

Проводячи це дослідження, наша організація – Інститут законодавчих ідей ставить 
собі за мету удосконалити існуючу класифікацію корупціогенних факторів, що пред-
ставлена у діючій українській Методології за рахунок попереднього аналізу закордон-
ного досвіду та формування пропозицій щодо перейняття корупціогенних факторів, 
які використовуються закордоном при аналізі нормативних актів. Це допоможе про-
веденню антикорупційної експертизи як чинних так і проектів нормативно-правових 
національного законодавства актів в майбутньому.

Метою роботи є пошук існуючих підходів до видів та типології корупціогенних 
факторів за кордоном для виявлення тих, що зможуть бути застосовані при здійснен-
ня антикорупційного нормативного аналізу в Украіні. 

Ключове питання полягає в наявності або відсутності корупціогенних факторів та 
їх класифікацій у методологіях проведення антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів за кордоном.
Антикорупційна експертиза проводиться в багатьох зарубіжних країнах окремо від 
правової експертизи нормативно-правових актів. Створено спеціальні органи, які 
її проводять. Визначено порядок та методологію її проведення. Окрім того, на рівні 
нормативно-правових актів закріплено корупціогенні фактори, які стають основою 
рішення про відповідність або невідповідність проєкту нормативно-правового акта 
вимогам антикорупційного законодавства тієї чи іншої країни. Таке рішення носить 
обов’язковий характер, а суб’єктами, що проводять антикорупційну експертизу, здій-
снюється моніторинг врахування результатів антикорупційної експертизи.

Враховуючи різноманіття підходів до проведення антикорупційної експертизи, до 
типів та видів корупціогенних факторів варто зробити висновок про те, що антико-
рупційна експертиза в іноземних державах є важливою складовою аналізу проекту 
нормативно-правового акта перед його прийняттям відповідним суб'єктом.
Даним дослідженням рекомендується врахувати положення методологій проведен-
ня антикорупційної експертизи в іноземних державах з метою вдосконалення мето-
дології проведення антикорупційної експертизи в Україні.

Резюме
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Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції закріплює базовий підхід 
до протидії корупції відповідно до якого, 
кожна Держава-учасниця прагне періо-
дично проводити  оцінку відповідних  
правових  інструментів  й  адміністра-
тивних заходів з  метою визначення їх-
ньої  адекватності  з  точки  зору  запобі-
гання корупції та боротьби з нею[1].

Kорупція в Україні, на противагу загаль-
ноприйнятій думці, існує не лише у ма-
теріальному вимірі – неправомірній 
грошовій нагороді чи привласненні ма-
теріальних благ, але й також і на папері 
– у тексті законопроектів та вже чинних 
законів, в яких «легалізуються» можливі 
корупційні схеми.

Відповідно до статті 55 Закону «Про 
запобігання корупції» антикорупцій-
на експертиза буває: 1) обов’язковою 
(її зобов’язані здійснювати на постій-
ній основі Міністерство юстиції Украї-
ни та Комітет Верховної Ради України, 
до предмета відання якого належить 
питання боротьби з корупцією); 2) нео-
бов’язковою (її можуть здійснювати На-
ціональне агентство з питань запобіган-
ня корупції а також громадськість)[2].

В основі антикорупційної експертизи 
знаходиться перевірка положень про-
ектів чи вже чинних нормативно-право-
вих актів на наявність в даних положен-
нях корупціогенних факторів.

Як ми уже зазначали, корупціогенний 
фактор - це здатність нормативно-пра-
вової конструкції (окремого норматив-
ного припису чи їх сукупності) самостій-
но чи у взаємодії з іншими нормами 
сприяти вчиненню чи збільшенню 
корупційних правопорушень або пра-
вопорушень,

пов’язаних з корупцією[3]. Структура та 
розгалуження методології виявлення ко-
рупціогенних факторів сприяє об’єктив-
ному дослідженню норм та правил, що 
закладені в законопроєкти.

Відповідно до Методології проведен-
ня антикорупційної експертизи, що за-
тверджена Міністерством юстиції Украї-
ни в 2017 році, корупціогенних факторів 
існує 4:

1) 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;
2) створення надмірних обтяжень для 
одержувачів адміністративних послуг;
3) відсутність або нечіткість адміністра-
тивних процедур;
4) відсутність чи недоліки конкурсних 
(тендерних) процедур.

Окрім цього як на корупціогенні факто-
ри Методологія звертає увагу на деякі 
недоліки положень проектів норматив-
но-правових актів. До таких недоліків на-
лежать:

1) юридичні колізії нормативних при-
писів, що містяться в одному норма-
тивно-правовому акті або в різних нор-
мативно-правових актах, у тому числі 
невідповідність змісту нормативних 
приписів нормативно-правового акта, 
проекту нормативно-правового акта по-
ложенням нормативно-правового акта, 
який має вищу юридичну силу;
2) розробка проекту нормативно-право-
вого акта, видання (прийняття) норма-
тивно-правового акта органом (особою, 
уповноваженою на виконання функцій 
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3) порушення встановленої форми нор-
мативно-правового акта, проекту нор-
мативно-правового акта;
4) порушення вимог нормопроекту-
вальної техніки;
5) технічні помилки в тексті, пропущен-
ня слів тощо.

Однак, представлена класифікація ко-
рупціогенних факторів не повністю охо-
плює всі ті обставини, правила та поло-
ження, які на практиці призводять до 
виникнення корупційних відносин.

На сьогодні не можна говорити  про іс-
нування якихось традицій чи тенденцій 
у цій сфері серед інших держав, адже 
більшість із них не встановлює право-
вих підстав для здійснення антикоруп-
ційної експертизи. Поряд із цим, є низка 
держав (наприклад, Республіка Корея, 
Чеська Республіка, Республіка Молдова, 
Республіка Вірменія), у яких антикоруп-
ційна експертиза використовується як 
один із ефективних інструментів запо-
бігання корупції через зменшення ко-
рупційних «лазівок» у майбутніх чи вже 
чинних нормативно правових актів. В 
процесі проведення експертизи засто-
совується індивідуальне розуміння кож-
ної держави про той чи інший коруп-
ціогенний фактор, його види та вплив 
на виникнення корупційних відносин у 
майбутньому.

З огляду на вище наведене, стає зро-
зуміло, що необхідно вдосконалити 
класифікацію корупціогенних факторів, 
яку можна застосовувати як теоретичну 
базу у процесі превенції та подолання 
корупції в Україні. Для цього необхідно 
використати іноземний досвід прове-
дення антикорупційної експертизи у 
порівнянні із вітчизняними підходами 
до визначення корупціогенних фак-
торів.

  Мета роботи – показати шляхи до-
сконалення класифікації корупціоген-
них факторів, представленій у діючій 
Методології антикорупційної експерти-
зи нормативно-правових актів шляхом 
аналізу міжнародних підходів.
 
  Аналітичне питання – чи існують 
корупціогенні фактори та їх класифіка-
ції у різних методологіях проведення 
антикорупційних експертиз норматив-
но-правових актів за кордоном? 

  Об’єктом роботи  є іноземні ме-
тодології та підходи до проведення ан-
тикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів

   Завданням роботи є:
Аналіз класифікацій корупціогенних 
факторів у іноземних методологіях ан-
тикорупційних експертиз норматив-
но-правових актів;
Встановлення сутності конкретних ко-
рупціогенних факторів, зважаючи на 
особливості правозастосування в тій чи 
іншій іноземній державі.
Визначення того, які із досліджуваних 
іноземних корупціогенних факторів бу-
дуть релевантними до українського кон-
тексту.

Ми припускаємо, що існують різні підхо-
ди до виокремлення тих чи інших коруп-
ціогенних факторів. Ми припускаємо, 
що в різних Методологіях проведення 
антикорупційної експертизи по різному 
підходять і до типології корупціогенних 
факторів.
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Антикорупційна експертиза норматив-
но-правових актів існує не в усіх країнах. 
В окремих державах вона є складовою 
загальної правової експертизи, що про-
водиться по кожному нормативно-пра-
вовому актові при його розгляді у від-
повідному органі державної влади. В 
інших же країнах, існує необхідність 
проведення окремо антикорупційної 
експертизи спеціально уповноваже-
ним органом. На рівні законодавства 
встановлюється порядок та методологія 
проведення такої експертизи.

Більшість країн Європи мають за-
гальні нормативно-правові рекомен-
дації, часто з власними традиціями 
та високим рівнем деталізації[4].

В цих рекомендаціях конкретно не 
вказується визначення саме коруп-
ціогенних факторів, однак частина ре-
комендацій по своїй суті збігається з 
відповідними факторами, що більше 
деталізовані  в методологіях іноземних 
держав, де вони існують. Крім того, іс-
нують стандарти щодо розробки різних 
видів законодавства та інші нормативні 
акти.

Наприклад в Польщі [5] згідно з части-
ною 3 ст. 34 Регламенту польського Сей-
му передбачена можливість направлен-
ня проекту на експертний аналіз, якщо 
в пояснювальній записці немає згад-
ки про проведення такої експертизи в 
період підготовки проекту до розгляду 
в Сеймі. В рамках цієї процедури екс-
пертиза може бути повно або частково 
проведеною та відповідно надана 

оцінка проекту на наявність корупціо-
генних факторів.

Якщо детальніше аналізувати європей-
ський досвід, то у 2004 році в рамках 
європейського проекту щодо методики 
оцінки ризиків криміногенності (MARC) 
була запропонована Загальна методо-
логія оцінки ризиків криміногенності в 
законодавстві, поява якої суттєво зміни-
ла відношення до проблеми оцінки ко-
рупціогенності законодавства, перемі-
стивши її із сфери наукових досліджень 
в площину практичної діяльності. 

Це співпало з появою в міжнарод-
но-правових документах, що встанов-
люють загальні принципи та механізми 
протидії корупції, чітких положень про 
необхідність створення національних 
превентивних механізмів, які унемож-
ливлюють або суттєво зменшують ризи-
ки формування корупційних практик (ст. 
5 Конвенції ООН «Проти корупції»).
З появою Методології проекту МАRС ак-
тивізувались зусилля європейських ін-
ститутів щодо створення методики оцін-
ки корупційних ризиків у законодавстві, 
яка мала б стати імплементацією цієї 
методології на національних рівнях. Од-
нак, за останні роки підготовка методики 
антикорупційної експертизи на основі 
методології МАRС проводилась лише 
в кількох європейських країнах, хоча 
при цьому повнота та послідовність її 
імплементації була не завжди повною. 
Найчастіше вона використовувалась у 
якості рамкової моделі оцінки.
Наприклад, в 2007 році в Молдові було 
затверджено методику оцінки корупцій

Корупціогенні фактори в 
Методологіях іноземних 
держав
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них ризиків, яка розроблялась на основі 
використання окремих положень мето-
дології МАRС. Ця методика мала забез-
печити можливість виявлення коруп-
ційних ризиків в нормативно-правових 
актах або в їх проектах. Особливістю ме-
тодики було виділення двох рівнів оці-
нювання: загального (на рівні концепції) 
та змістовного. Найбільш складним було 
визначити можливість появи корупцій-
них изиків на концептуальному рівні. 

Визначались два основних напрям-
ки оцінки:

          відповідність нормативно-правово-
го акту вимогам національного антико-
рупційного законодавства та міжнарод-
ним стандартам у цій сфері;

      обґрунтованість нормативно-пра-
вового акту, яка передбачала фактичну 
відповідність акту вимогам підтримання 
справедливого балансу різних соціаль-
них інтересів у цій сфері (неможливість 
задоволення інтересів одних соціаль-
них суб’єктів за рахунок нанесення шко-
ди, порушення прав інших, покладення 
суспільно невиправданих витрат на со-
ціальних суб’єктів).

У країнах ж Східного Партнерства пе-
ревірка законодавства на предмет ко-
рупційних ризиків була задумана в 
першу чергу як перевірка проектів нор-
мативно-правових актів після їх скла-
дання - наприклад, перед поданням до 
уряду або Парламент. Однак перевірка 
законодавства на предмет корупційних 
ризиків може здійснюватися на трьох 
основних етапах:
1. При розробці правових положень 
в цьому випадку основна увага при-
діляється розробці таким чином, щоб 
уникнути включення факторів ризику 
корупції.

2. Перевірка правових положень, які 
вже розроблені
3. Перевірка правових положень, які 
вже діють
Зупинимося на конкретних державах.
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В Законі «Про законодавчі акти»[6], а 
саме в статті 22 передбачено, що ан-
тикорупційна експертиза є обов’язко-
вою для всіх проектів законів і її метою 
є перевірка відповідності проекту акта 
національним та міжнародним стан-
дартам у сфері боротьби з корупцією, а 
також попередження створення нових 
положень, що сприяють або потенційно 
сприятимуть корупції.

Відповідальним за проведення антико-
рупційної експертизи є Національний 
антикорупційний центр. Безпосеред-
ньо порядок проведення антикоруп-
ційної експертизи визначений Поста-
новою Уряду Республіки Молдова від 23 
серпня 2006 року, якою було затвердже-
но Положення про організацію процесу 
проведення антикорупційної експерти-
зи проектів законодавчих та норматив-
них актів[7]. Проект законодавчого чи 
нормативного акта розглядається про-
тягом 10 днів. Експертний висновок про 
корупціогенність проекту нормативно-
го акта здійснюється у відповідності з 
Методологією проведення такої експер-
тизи.

«Інструкція по проведенню антикоруп-
ційної експертизи проектів законодав-
чих актів та інших нормативних актів»[8] 
- саме таке найменування Методології 
проведення такої експертизи.
Відповідно до цієї інструкції, антикоруп-
ційна експертиза - це окрема категорія 
експертизи, складна, має власні завдан-
ня, метою яких є запобігання виникнен-
ню та / або висвітленню елементів (фак-
торів) корупції та боротьба з ними чи 
зменшення їх можливих наслідків.
Важливо відзначити, що експертиза

проводиться по сферам, відповідно до 
цього і відбувається також спеціаліза-
ція експертів. Зокрема, Розділ ІІ Глави ІІ 
інструкції виділяє наступні сфери:

• конституційне та адміністративне пра-
во, правосуддя, права і свободи люди-
ни;
• економіка та торгівля;
• бюджет та фінанси;
• освіта, культура, та засоби масової ін-
формації;
• трудове законодавство, соціальне 
страхування, охорона здоров’я.
Елементами або ж факторами корупції 
є положення законодавчих та норма-
тивних актів, у тому числі упущення, що 
породжують або сприяють проявам 
корупції.

Корупціогенні фактори викладені в 
розділі IV глави ІІ інструкції:

1. Відсутність належного обґрунтуван-
ня проекту

2. Сприяння чи заподіяння шкоди ін-
тересам окремих суб’єктів (державним 
чи приватним).

3. Неоднозначне тлумачення норм.

4. К олізії норм права.

5. Існування бланкетних - відсилоч-

них норм.

6. Дискреція повноважень органів 
влади повідальності уповноважених 
осіб.

Молдова
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7. Обмежений доступ до інформації, 
відсутність належної прозорості.

8. Відсутність або недостатність ме-
ханізмів контролю

9. Відсутність або нечіткість від-
повідальності уповноважених осіб.

Кожен з цих факторів детально 
аналізується в наступних підрозділах, 
причому передбачено, що має бути 
зазначено в проекті Закону, на які упу-
щення варто звернути безпосередню 
увагу, а також передбачено конкретний 
негативний приклад вияву цього факто-
ру.

Наприклад, на додаток до відсутності 
належного обґрунтування проек-
ту вказується як підвид цього фактору 
відсутність фінансово-економічного 
обґрунтування, що відображається у:

1. відсутності економіко-фінансової ос-
нови;
2. недостатня або формальна економіч-
но-фінансова база;
3. розподілення витрат на суб’єктів пу-
блічного чи приватного права, не кон-
сультуючись / не співвідносячи їх з їх ін-
тересами;
4. завищені витрати відносно суспіль-
них інтересів.

Існування бланкетних норм виявляєть-
ся з одного боку, в тому що тексти норм, 
включених до проектів законодавчих 
актів та інших нормативних актів, не 
визначені повністю, норми права не 
повністю прописані в новому тексті, або 
вони зовсім не прописані, а з іншого 
боку, регламентовано, що вони будуть 
опрацьовані певними органами.

Тобто, якщо в першому випадку ми ба-
чимо відсилки на норми права, що бу-
дуть створені в майбутньому, то в ін-
шому – створення норм спускається на 
нижчий рівень компетенції державних 
органів.
Порівнюючи з Україною, то варто зазна-
чити, що відсутність або нечіткість ад-
міністративних процедур включається 
до дискреції як корупціогенного факто-
ру.
Загалом слід підкреслити, що інструк-
ція по проведенню антикорупційної 
експертизи в Молдові виокремлює чіт-
кий перелік корупціогенних факторів, 
з конкретним визначенням його про-
явів та додаванням прикладів з норма-
тивно-правових актів. Наприкінці про-
ведення антикорупційної експертизи 
формується звіт про її проведення за 
формою, визначеною в Інструкції.

Аналіз корупціогенних факторів 
в зарубіжній практиці
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Законом, що встановлює правові засади 
здійснення антикорупційної експерти-
зи нормативно-правових актів є Закон 
Республіки Литви по запобіганню 
корупції[9]. Стаття 8 цього Закону пе-
редбачає, що суб’єкт створення проекту 
нормативно-правового акта самостійно 
проводить антикорупційну експерти-
зу, у разі якщо законопроект стосуєть-
ся наступних сфер відносин, зокрема: 
збільшення або зменшення доходів або 
витрат державного або муніципальних 
бюджетів за рахунок делегування вико-
нання державних або муніципальних 
функцій державним або муніципаль-
ним підприємствам, державним уста-
новам або приватним особам; надання 
товарів чи послуг шляхом проведення 
публічних торгів або концесій; виготов-
лення, зберігання та торгівля товарами, 
вилученими з обігу або обмеженими в 
обігу; надання товарів або послуг, що 
надаються за державними договорами.

Варто зазначити, що перелік сфер не є 
вичерпним. В цьому Законі їх визначено 
сімнадцять, однак пункт 18 передбачає, 
що суб’єкт створення акта може на влас-
ний розсуд провести антикорупційну 
експертизу.

Спеціальним органом, що проводить 
антикорупційну експертизу, є Служба 
спеціальних розслідувань, або ж STT[10]. 
Цей орган проводить антикорупційну 
експертизу на власний розсуд або за 
проханням Президента Литви, Спікера 
Сейму, Прем’єр-Міністра, комітетів, пар-
ламентарів.

Порядок проведення антикорупційної 
експертизи затверджений Директором 
Служби спеціальних розслідувань в 2013 
році[11].

Не зазначаючи детально безпосередньо 
процедуру проведення такої експерти-
зи, зазначимо, що суб’єкт проведення 
оцінки нормативно-правового акта на 
наявність ризиків має проаналізувати 
проект акта і відповісти на конкретні за-
питання про наявність ризиків, і зроби-
ти висновок чи містить проект корупцій-
ні ризики, чи ні.

Ці питання і є відповідними коруп-
ціогенними факторами, на підставі 
яких і робиться оцінка.

Зокрема:

 Чи цілі закону узгоджуються з його 
положеннями?

 Чи достатньо охоплює сфера зако-
ну відповідну область регулювання?

 Чи ряд встановлених норматив-
них припущень не передбачає отри-
мання прибутку для рахунку вигодоот-
римувача?

 Чи є явні прогалини, які дозволя-
ють неоднозначно тлумачити положен-
ня акта?

 Чи визначені адекватні механіз-
ми примусового виконання, а також чи 
визначені права та обов’язки виконав-
ців?

 Чи передбачені санкції у випадках 
порушення?

 Чи існують заходи щодо впровад-
ження нормативно-правових актів та 
процедури контролю?

  

Литва

Інститут законодавчих ідей #1, 2020 7



Аналіз корупціогенних факторів 
в зарубіжній практиці

 Які передумови вплинули на під-
готовку закону?

 Чи очікуються рішення та (або) чи 
будуть вони оприлюднені?

 Чи не зміниться прозорість існую-
чої законодавчої бази через майбутню?

 Чи майбутня законодавча база не 
створює додаткових умов для корупції, а 
також умов для недобросовісних, неза-
конних, непрозорих, упереджених дій?

 Чи передбачено закон лише пра-
во одного суб’єкта господарювання на-
давати пільги?

 Чи існують механізми контролю за 
зацікавленими сторонами?

 Чи закон передбачає прозорий 
процес прийняття рішень?

Список цих питань не є вичерпним, в 
методології також передбачено і при-
клади таких доповнень.

На підставі відповідей на ці питання 
складається висновок, що надсилаєть-
ся суб’єкту створення акта. Особливістю 
є те, що протягом 3 місяців після його 
створення, суб’єкт має надати відповідь, 
наскільки враховано пропозиції, що 
складені у висновку. Відповідальності 
за ненадання відповіді не передбаче-
но, однак Служба спеціальних розслі-
дувань регулярно проводить перевірку 
врахування її рекомендацій в кінцевому 
варіанті акта.
З огляду на це, порядок проведення ан-
тикорупційної експертизи чітко визна - 
чений. Існує уповноважений суб’єкт, 
встановлені його права та обов’язки.
В той же час варто зазначити, що кла-
сифікація корупціогенних факторів від

сутня, водночас визначені конкретні 
запитання, які спрямовані на те, щоб 
визначити, наскільки корупціогенними 
є положення акту, що аналізується.
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Узбекистан
25 грудня 2015 року, у відповідності з За-
коном Республіки Узбекистан «Про нор-
мативно-правові акти» та Положенням 
про Міністерство юстиції Республіки 
Узбекистан, Міністерством юстиції було 
затверджено Методику проведення ан-
тикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів та їх проектів[12].

Методологія складається з 5 розділів, в 
яких зазначено порядок здійснення ан-
тикорупційної експертизи. Антикоруп-
ційна експертиза проводиться в рамках 
правової експертизи. Антикорупційна 
експертиза проектів проводиться орга-
нами юстиції.

Корупціогенним фактором є норми 
проектів, які встановлюють для суб’єк-
та правозастосування, необґрунтовано 
широкі межі розсуду або можливість не-
обґрунтованого застосування винятків 
із загальних правил, що містять невизна-
чені, важко здійснювані і (або) обтяжливі 
вимоги до фізичних і юридичних осіб, а 
також прогалини у правовому регулю-
ванні.

Варто зазначити, що в цій ме-
тодології існує класифікація 
корупціогенних факторів. Вони 
поділені на групи, серед яких:

1. Корупціогенні фактори, що вста-
новлюють для суб’єкта правозастосу-
вання необґрунтовано широкі межі роз-
суду або можливість необґрунтованого 
застосування винятків із загальних пра-
вил.
2. Корупціогенні фактори, що містять 
невизначені, важко здійснювані і (або) 
обтяжливі вимоги до фізичних і юри-
дичних осіб.

3. Корупціогенних фактори, які 
пов’язані з наявністю прогалин у право-
вому регулюванні.

Кожна з цих груп має декілька підвидів 
(щонайменше 5), які можуть навіть діли-
тися і далі (як наприклад, широта дис-
креційних повноважень)

Також передбачено, що перелік цих 
факторів не є чітко визначений, і з ура-
хуванням специфіки правовідносин, 
органами юстиції можуть бути оцінені 
в якості корупціогенних факторів і інші 
норми проектів. Після проведення ан-
тикорупційної експертизи формується 
висновок. Зауваження за результатами 
проведеної антикорупційної експерти-
зи проектів носять обов’язковий харак-
тер і підлягають усуненню при повтор-
ному внесенні проекту для проведення 
правової експертизи.

Якщо порівнювати з Україною, то на-
приклад, відсутність конкурсних проце-
дур відносить до першої групи факторів, 
а не виокремлюється в окрему групу. 
Варто відзначити детальну регламента-
цію кожної групи факторів, на відміну від 
методології Міністерства юстиції Украї-
ни. Крім того, передбачено обов’язкове 
врахування результатів проведення ан-
тикорупційної експертизи.
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У Вірменії на виконання Закону Респу-
бліки Вірменія «Про нормативно-пра-
вові акти», Урядом було прийнято рі-
шення «Про оцінку антикорупційного 
впливу на проекти правових актів»[13].

Оцінка антикорупційного впливу - це 
процес виявлення, врахування або 
мінімізації можливих корупціогенних 
факторів. Цю оцінку проводить Міністер-
ство юстиції. Основними факторами ко-
рупції, які необхідно виявити при оцінці 
впливу на проект в області боротьби з 
корупцією:

1. Невизначеність щодо прав і обов’яз-
ків посадових осіб.
2. Наявність необґрунтованих обтя-
жень для особи при реалізації нею своїх 
прав.
3. Широкий спектр дискреційних 
повноважень.
4. Неоднозначне тлумачення норм.
5. Наявність нормативних прогалин 
в законі.
6. Відсутність або нечітке регулю-
вання адміністративних процедур.
7. Відсутність або нечітке регулю-
вання конкурсних процедур.
8. Відсутність відповідальності дер-
жавного службовця за вчинений ним 
злочин.
9. Відсутність нагляду, в тому числі 
громадського, за органами державної 
влади.
10. Помилкові цілі або пріоритети.
11. Надмірна свобода законотворчої 
діяльності.
12. Наявність форми правового ре-
гулювання при якій замість необхідних 
законодавчих змін, суспільні відносини 
регулюються за допомогою норматив-
но-правового акта, що має нижчу юри-
дичну силу.

Цей перелік не є вичерпним, і в про-
цесі оцінки можуть бути виявлені інші 
корупціогенні фактори. На підставі про-
веденої роботи формується антикоруп-
ційний аналіз проекту за визначеною 
формою.

Антикорупційна експертиза проводить 
щодо всіх законів, а також деяких підза-
конних актів, однак проведений аналіз, 
не є обов’язковим до врахування. Пи-
тання правових наслідків недотриман-
ня аналізу законом «Про нормативно - 
правові акти» не регулюється.[14]

На відміну від Методології Міністерства 
юстиції України, Уряд Республіки Вір-
менія затвердив значно ширший пе-
релік корупціогенних факторів, вклю-
чаючи і ті фактори, що притаманні 
українському законодавству.

Загалом же варто зазначити, що оцінка 
антикорупційного впливу на проекти 
правових актів закріплена на рівні рі-
шення Уряду, містить дванадцять коруп-
ціогенних факторів, а також процедуру 
прийняття рішення по оцінці. В той же 
час, відсутня більш детальна класифіка-
ція корупціогенних факторів. 

Вірменія
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В Албанії немає обов’язку проведення 
антикорупційної експертизи норма-
тивно-правових актів. Втім, Албанія ак-
тивно співпрацює з Радою Європи, яка 
допомагає цій країні. В Албанії існує та-
кий документ як «Посібник з підготов-
ки законів, порівняльного вивчення та 
методології законодавчого процесу в 
Албанії». Для нашого дослідження важ-
ливим є додаток до цього посібника, що 
має назву «Уникнення корупційних ри-
зиків у законопроектній діяльності»[15].

В межах додатку виділяють 7 кате
горій корупціогенних факторів, що 
загалом охоплюють 33 корупціоген-
них фактори:

1. Мова
2.Узгодженість проекту з іншими ак-
тами законодавства
3. Порядок встановлення та визна-
чення обов’язків органів державної 
влади
4. Суспільний інтерес та спосіб здій-
снення прав та обов’язків
5. Прозорість та доступ до інформа-
ції
6. Підзвітність та відповідальність
7. Механізми контролю

У наступних розділах додатку всі ці гру-
пи корупціогенних факторів детально 
розкриваються.
До прикладу, розділом ІІІ Додатку пе-
редбачено наступні корупціогенні фак-
тори:
1. Широкі регуляторні повноваження, 
що надають можливість органу держав-
ної влади, що виконує цей закон, вста-
новлювати для себе правила виконан-
ня цього закону. влади.
Іншим виявом цього фактору може бути 
невичерпність прав та обов’язків ор

ганів державної влади.

2. Надмірні повноваження, або повно-
важення, що суперечать правовому ста-
тусу органу державної влади.

3. Встановлення прав та обов’язків та-
ким чином, що дозволяє можливість їх 
довільної інтерпретації.

4. Дублювання повноважень, коли вико-
нання одних і тих же завдань (повнова-
жень) покладено на два і більше органи.

5. Регулювання обов’язків органів дер-
жавної влади шляхом використання 
дискреційних формулювань, таких як 
«може», «має право», «може», «має пра-
во» тощо. Таким чином, посадова особа 
може зловживати своїми правами та 
обов’язками, що призводить до корупції.

6. Поєднання в одному державному ор-
гані можливостей встановлювати пра-
вила, контролювати їх виконання та на-
кладати санкції у разі їх невиконання. 
Таке поєднання може призвести до ко-
рупції з боку посадових осіб такого дер-
жавного органу.

7. Невичерпні, неоднозначні, суб’єктивні 
підстави для відмови у вчиненні публіч-
них дій органом державної влади.

8. Нечіткість або невизначеність ад-
міністративних процедур.
9. Відсутність строків або термінів в ад-
міністративних процедурах.

10. Невиправдані часові рамки. Вста-
новлення занадто довгих або занадто 
коротких строків здійснення певних ад-
міністративних процедур. В результаті 
чого відсутня можливість якісного вико
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нання окремої дії.

11. Відсутність відповідального органу 
за виконання повноважень. Це може 
створити конкуренцію між окремими 
державними органами за виконання 
положень закону, а також ускладнить 
фізичним або юридичним особам мож-
ливість реалізації ними власних прав.
Додаток загалом охоплює 33 корупціо-
генних фактори. Кожен з факторів деталі-
зовано, описано його вияв та вплив на 
нормативно-правовий акт, а також на-
дано посилання на відповідний розділ 
самого посібника, в якому описано про-
цедури на які впливає той чи інший ко-
рупціогенний фактор.

Загалом варто відзначити деталізацію 
та поділ цих факторів за групами. За під-
тримки експертів Ради Європи вдалося 
створити додаток, який допомагає усім 
залученим в процес створення норма-
тивно-правового акту сторонам. Втім, 
на рівні законодавства Албанії не вста-
новлений обов’язковий характер до-
тримання цього Посібника та додатку 
до нього. Відповідно, складно оцінити 
ефективність існування таких процедур. 
Однак, на теоретичному рівні варто від-
значити ґрунтовний підхід до розкриття 
корупціогенних факторів та їх впливу на 
законодавство.

Аналіз корупціогенних факторів 
в зарубіжній практиці
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1.На виконання завдання із аналізу 
класифікацій корупціогенних факторів 
у іноземних методологіях проведен-
ня антикорупційних експертиз норма-
тивно-правових актів, можемо дійти до 
висновку, що за кордоном існують різні 
підходи до виокремлення тих чи інших 
корупціогенних факторів. Окрім цього, 
в різних методологіях проведення ан-
тикорупційної експертизи по різному 
підходять і до типології корупціогенних 
факторів.

Зокрема, в одних країнах (до прикла-
ду, Литва) проводиться та відповідно 
виокремлюються корупціогенні фак-
тори лише в конкретних сферах, яких 
стосується законопроект: (до прикладу, 
збільшення або зменшення доходів або 
витрат державного або муніципальних 
бюджетів за рахунок делегування вико-
нання державних або муніципальних 
функцій державним або муніципальним 
підприємствам, державним установам 
або приватним особам), тоді як в інших 
(до прикладу, Молдова) – аналіз прово-
диться усіх законопроектів, незалежно 
від того, якої сфери суспільних відносин 
стосується той чи інший законопроект.

2.В окремих країнах (до прикладу, 
Молдова) інструкція по проведенню ан-
тикорупційної експертизи виокремлює 
чіткий перелік корупціогенних факторів, 
з конкретним визначенням його про-
явів та додаванням прикладів з норма-
тивно-правових актів. Наприкінці про-
ведення антикорупційної експертизи 
формується звіт про її проведення за 
формою, визначеною в Інструкції.
В інших ж країнах (до прикладу, Литва)

класифікація корупціогенних факторів 
відсутня, водночас визначені конкрет-
ні запитання, які спрямовані на те, щоб 
визначити, наскільки корупціогенними 
є положення акту, що аналізується.

3.В одних країнах (до прикладу, Уз-
бекистан) перелік корупціогенних 
факторів не є чітко визначений, менш 
деталізований, ніж в вітчизняній Мето-
дології, і, наприклад, деякі корупціогенні 
фактори (відсутність конкурсних проце-
дур) об’єднують із іншими «ризиковани-
ми» положеннями, а не виокремлюєть-
ся в окрему групу, як в Україні. 
В інших ж країнах (до прикладу, Респу-
бліка Вірменія) навпаки – затверджено 
значно ширший перелік корупціоген-
них факторів, ніж в вітчизняній методо-
логіі, включаючи і ті фактори, що прита-
манні українському законодавству.

4.З появою Методології проекту МАRС 
активізувались зусилля європейських
інститутів щодо створення методики 
оцінки корупційних ризиків у законо-
давстві,яка мала б стати імплементацією 
цієї методології на національних рівнях. 
Найчастіше вона використовувалась у 
якості рамкової моделі оцінки.

Метод перевірки законодавства на 
предмет корупційних ризиків на практи-
ці істотно відрізняється в різних країнах. 
Конкретна інституційна структура на 
місці залежить від багатьох історичних 
факторів, характерних для конкретної 
країни, в тому числі від того, в якій мірі
виявлення фактів корупції розглядаєть-
ся як ізольована перевірка законодав
ства в порівнянні з компонентом більш

Висновки
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широкої оцінки ризику корупції, (від ви-
соко централізованого антикорупцій-
ного агентства в Молдові до набагато 
більш фрагментованого інституту анти-
корупційних установ в Україні), ступеня 
і способу включення перевірки зако-
нодавства на предмет корупційних ри-
зиків в законодавчому процесі, діапазо-
ну факторів ризику, які включає в себе 
методологія країни.
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1. За результатами проведеного аналі-
зу ми дійшли до висновку, що частина 
корупціогенних факторів в закордон-
них методологіях антикорупційної екс-
пертизи за змістом збігається із тим ро-
зумінням, яке закладене у визначення 
корупціогенних факторів в українській 
Методології проведення антикоруп-
ційної експертизи, частина ж є нова-
торськими та такими, що справедливо 
заслуговують на їх імплементацію в віт-
чизняне законодавство. 

Зокрема, на окрему увагу для імплемен-
тації заслуговує відповідність норматив-
но-правового акту вимогам національ-
ного антикорупційного законодавства 
та міжнародним стандартам у цій сфері 
та невідповідність положень норматив-
но-правового акту таким стандартам як 
корупціогенний фактор відповідно. Та-
кий напрям оцінки визначений в Мол-
дові та затверджений методикою оцінки 
корупційних ризиків, яка розроблялась 
на основі використання окремих поло-
жень методології МАRС. 

2. За прикладом за кордонної практи-
ки також окремою основною категорією 
факторів ризику корупції, які можуть мі-
ститися в правових вітчизняних поло-
женнях, можна встановити фактори, які 
передбачають недостатню прозорість 
у функціонуванні відповідних органів і 
процедур.

В контексті конкретного правового акта 
фактори корупційного ризику можуть 
бути логічно класифіковані в такий спо-
сіб:
1) Недостатні / відсутні вимоги щодо по

ширення / розповсюдження інформа-
ції про процедури, права та обов’язки, 
встановлених або регульованих актом;
2) Відсутність / недостатні вимоги для 
інформування зацікавлених осіб про рі-
шення, які зачіпають їх;
3) Відсутність / недостатні вимоги для  
ублікації рішень / дій, які регулюються 
актом.

3. Практика перевірки законодавства 
на предмет корупційних ризиків може 
також виходити за рамки положень са-
мого проекту, включаючи фактори ризи-
ку, що виникають в результаті порушен-
ня процесуальних вимог законодавчого 
процесу, до прикладу:

1) Недотримання процедур консульта-
цій, необхідних відповідно до закону, 
наприклад, поширення проекту, надан-
ня проекту онлайн протягом необхід-
ного періоду часу, обробка зворотного 
зв’язку в міру необхідності і т. д.;
2) Недотримання вимог парламентсь-
ког  законодавчого процесу (наприклад, 
включення запропонованих поправок 
на пленарних засіданнях, якщо вони не 
можуть бути введені, неподання пропо-
нованих поправок до відповідних комі-
тетів для отримання висновку і т. д.).

Рекомендації
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