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3 грудня 2020 року спільними зусиллями кафедри історії держави і права 

Національного університету «Одеська юридична академія», кафедри 

державознавства і права Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України та директорки Наукової бібліотеки Національного університету 

«Одеська юридична академія» Т.Ю. Іванійчук було проведено запланований 

навчально-науковий захід – студентський науковий семінар на тему «Боротьба 

з корупцією в судових і правоохоронних органах України:  історико-правовий 

досвід». 

Враховуючи, що захід відбувався в умовах оголошеного карантину, зустріч 

було проведено у формі «webinar» із застосуванням програми ZOOM. 

Учасниками наукового заходу стали молоді дослідники – магістри  першого 

курсу Судово-адміністративного факультету Національного університету 

«Одеська юридична академія» та бакалаврів 2 курсу факультету Публічного 

управління та адміністрування   Одеського регіонального Інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України. 

 

Організаційний комітет:  

Голови оргкомітету:  

голова студентського наукового гуртка з історії держави і права України та 

зарубіжних країн к.ю.н., доцент Н.В. Єфремова; 

д.ю.н., доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України Є.О. Львова;  

к.б.н., доцент, директорка Наукової бібліотеки Національного університету 

«Одеська юридична академія» Т.Ю. Іванійчук; 

  

Відкриття роботи студентського наукового семінару 

Голова студентського наукового гуртка з історії держави і права України та 

зарубіжних країн к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії держави і права 

Національного університету «ОЮА» Н.В. Єфремова звернулась до присутніх з 

вітальним словом. 

 
                                                 Шановні друзі! 



 3 

Я рада бачити вас на нашому заході «Боротьба з корупцією в судових і 

правоохоронних органах України: історико-правовий досвід», який 

відбувається в рамках наукової співпраці між Національним університетом 

«ОЮА» та  Одеським регіональним Інститутом державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. Наша 

зустріч не є випадковою, 9 грудня в усьому світі буде відзначено День боротьби 

з корупцією, явищем, яке не знає кордонів і є однаково небезпечним для всіх 

країн. 

У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції надається як 

дослівний переклад з латинської «corruption» – «корозія, роз’їдання, 

руйнування». Відомий російський філолог С. І. Ожегов визначав корупцію як 

«підкуп хабарами, продажність посадових осіб, політичних діячів». У 

Довідковому документі про міжнародну боротьбу з корупцією (квітень 1995 р.) 

вона визначається як «зловживання державною владою для отримання вигоди в 

особистих цілях». З цього широкого тлумачення корупції ми й виходитимо у 

подальшому.  

Експерти Ради Європи неодноразово вказували, що проблема протидії 

корупції турбує більшість держав. Міжнародні організації розглядають поняття 

«корупція» як соціальне явище, коли державні (недержавні) або інші особи, 

уповноважені на виконання державних (управлінських, владно-розпорядчих) 

функцій, використовують своє службове становище, статус і авторитет 

займаної посади в корисливих цілях для особистого збагачення чи у групових 

інтересах.  

У Законі України «Про засади запобігання і протидію корупції», який 

набрав чинність 01 липня 2011 року, у ст. 1 зазначається, що корупція – це 

використання суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, 

наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з 

метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи 

надання неправомірної вигоди суб’єкту відповідальності за корупційні 

правопорушення, або на його вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з 

метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.  

Корупція – це комплексна проблема – соціальна, політична, економічна, 

правова, моральна, оскільки її вияви є у будь-якій сфері державного та 

суспільного життя, і тому вирішення останньої повинно також бути 

комплексним. Поряд із деякими позитивними змінами у господарському та 

суспільному житті держави, пов’язаними з реформуванням економіки України, 

її інтеграцією у світову економічну систему, відбулося різке зубожіння 

середнього класу, продовжує ускладнюватись криміногенна ситуація. 

Прагнення забезпечити прийнятні умови життя спонукає багатьох громадян 

нестійкої поведінки реалізувати цю мету антисуспільними методами – участю у 

кримінальній приватизації, розкраданні державної власності шляхом 

привласнення та зловживання довірою, приховування прибутків від 

оподаткування, отримання неправомірної вигоди, «тіньового» накопичення 
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капіталу тощо. Нажаль, такі випадки ми зустрічаємо і в середовищі державних 

службовців. 

Тому під час підготовки кваліфікованих працівників правоохоронної 

системи України насамперед потрібно виховувати у студентів нетерпимість до 

корупційних виявів, а для цього необхідні ґрунтовні знання наукових положень 

із протидії цьому явищу.  

У історії людської цивілізації, корупція є надзвичайно старовинним 

явищем, тому сьогодні ми пропануємо звернути увагу саме на історичні 

аспекти боротьби з корупцією, що може стати корисним для вирішення 

проблем сьогодення.  

Також доцільно сказати, що практика боротьби з корупцією дає змогу 

зробити висновок, що корупція – це багатоаспектне соціально-економічне, 

політичне, правове та моральне явище, що складається з комплексу 

протиправних дій і неетичних учинків. Удосконалення та впорядкування 

законодавства стосовно протидії корупційним виявам – характерна ознака 

процесу розвитку цивілізованої правової держави. Тому визначення способів 

удосконалення антикорупційного законодавства, забезпечення єдності його 

застосування вимагає виваженого, відповідального підходу, залучення до участі 

в цих процесах не лише науковців, а й практиків, представників громадських 

організацій, населення, оскільки формування демократичної, правової держави 

– не гасло, а реальний процес, який необхідно постійно підтримувати. 

Щиро бажаю всім присутнім творчого натхнення та успіхів, цікавих ідей, 

плідної роботи! 

 

До присутніх з вітальним словом також звернулась д.ю.н., доцент кафедри 

державознавства і права Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України – Є.О. Львова.  

 

 
 

Звертаючи увагу на актуальність обраної теми вона навела важливі 

статистичні данні для ілюстрації ситуації стосовно боротьби з корупцією в 

Україні за останній час. 
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Також Єлизавета Олегівна зазначила наступні позиції: 

«На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 

рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на 

кінець року, було виконано або частково виконано лише  6 з них, і ті в 

останньому кварталі 2019-го. 

Виконано (2) 

Монополію СБУ на прослуховування  (зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж)  скасовано. Так само, як і 

державну монополію на проведення експертиз, що  дозволить уникнути 

штучного затягування розслідування. 

Також Верховна Рада визначила порядок вручення підозри 

спеціальним суб’єктам. Раніше цим формальним моментом часто 

зловживала сторона захисту, вимагаючи особистої присутності 

Генерального прокурора чи заступників.   

Водночас, досі в КПК залишаються положення, які негативно 

впливають на якість та ефективність досудових розслідувань, особливо, 

якщо йдеться про корупційні злочини. Наприклад, детективи обмежені у 

тривалості розслідування, що може негативно вплинути на його повноту.  

6 червня 2019 року Конституційний Суд України  скасував 

дискримінаційне електронне декларування для антикорупційних 

активістів. Суд дійшов висновку, що така вимога обмежує гарантовану 

Конституцією свободу політичної та громадської діяльності та може 

використовуватися для переслідувань. 

Виконано частково (4) 



 6 

18 жовтня набув чинності закон, який розпочав  перезавантаження 

НАЗК. Агентство позбулося колегіальності, а очільника обрали за участі 

міжнародних експертів. НАЗК наприкінці року отримало 

автоматизований доступ для перевірки е-декларацій до 3 необхідних 

реєстрів.  

Рекомендації на 2020 рік, які допоможуть знизити рівень 

корупції 

Задля зниження рівня корупції та збільшення довіри з боку громадян 

та бізнесу у 2020 році необхідно впровадити низку змін.  

✓ Сформувати незалежну та професійну судову владу  

Запровадити нову процедуру призначення членів Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.  

Забезпечити максимально ефективне очищення системи від 

недоброчесних суддів на всіх рівнях. Залучити до цього процесу 

громадськість та міжнародних експертів. 

✓ Забезпечити незалежність та спроможність органів 

антикорупційної сфери 

Законодавчо забезпечити операційну спроможність САП та 

інституційну незалежність НАБУ і ДБР.  

Провести незалежну зовнішню оцінку діяльності із залученням 

міжнародних партнерів.  

Вдосконалити законодавство щодо інституту депутатської 

недоторканності, викривачів та реалізації АРМА функцій з управління. 

✓ Позбавити Службу безпеки України повноважень  у сфері 

протидії економічним і корупційним злочинам  

Це дозволить спецслужбі звільнити кадрові та інші ресурси для 

ефективної боротьби із загрозами національній безпеці та зосередитися 

на контррозвідці й протидії тероризму. Окрім того, варто позбавити 

такої можливості інші органи правопорядку. Забезпечити створення 

незалежного Бюро фінансових розслідувань.  

✓ Підвищити ефективність систем запобігання політичної 

корупції 

Удосконалити загальні засади та особливості приватного 

фінансування партій.  

Підвищити ефективність системи державного фінансування партій.  

Оптимізувати процедури, пов’язані з поданням партіями фінансової 

звітності, підвищити ефективність державного контролю та юридичної 

відповідальності за дотриманням законодавства про фінансування 

партій. 

✓ Запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації 

державного майна 

Запустити прозорий процес підготовки та реалізації державного 

майна. Забезпечити ухвалення пакету законодавчих змін для 

пришвидшення приватизації. 

https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/01/Rekomendatsiyi-2020.png
https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/01/Rekomendatsiyi-2020.png
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Забезпечити підзвітність підприємств, що залишаються у власності 

держави.» 

 

З привітанням до учасників студентського семінару звернулась 

к.б.н., доцент, директорка Наукової бібліотеки Національного університету 

«Одеська юридична академія» Т.Ю. Іванійчук, яка зазначила важливість заходів 

такого роду для всебічного розвитку майбутніх державних службовців, 

правознавців та відповідальних громадян України. 

 
 

 
 

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Бурак Ольга здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА», 1 курсу  

«ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: ІСОТРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ» 
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Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 

 

    

 
 

3. Черниш Адріана здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА», 1 курсу 

«ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ДОБИ ЇЇ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІД ВЛАДОЮ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.» 

Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 
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4. Негара Олена здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА», 1 курсу   

«БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ В УРСР» 

Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 

 
 

5. Чуприна Дмитро здобувач вищої освіти ступеня бакалавр 2 курсу 

факультету Публічного управління та адміністрування Одеського 

регіонального Інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

«КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, 

ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ». 

Науковий куратор – доцент Є.О. Львова 
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6. Повшок Любов здобувачка вищої освіти ступеня бакалавр 2 курсу 

факультету Публічного управління та адміністрування   Одеського 

регіонального Інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

«АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРЕДУМОВИ 

ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРОЯВИ».  

Науковий куратор – доцент Є.О. Львова 
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7. Джобава Лана здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА»   

«БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ В США» 

Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 

 

 
8. Дрангой Віра здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА»   

«ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ США» 

Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 
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9. Свістун Альона здобувачка вищої освіти ступеня магістр права Судово-

адміністративного факультету НУ «ОЮА»   

«БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ В НІМЕЧЧИНІ» 

Науковий куратор – доцент Н.В. Єфремова 

 
 

 
68% європейців вважають, що корупція є поширеним явищем у їхній 

країні. Про це говорять дані соціологічних опитувань Eurobarometer. 

Водночас лише 2% опитаних особисто піддавались корупції, а 3% – були 

свідками корупційних дій. 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2176_88_2_470_ENG


 13 

Директорка Наукової бібліотеки Національного університету «ОЮА» 

Іванійчук Т.Ю. представила презентаційні матеріали, зібрані нею до цієї 

зустрічі  
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Також вона розповіла про наукові праці та важливі джерела для вивчення 

проблеми боротьби з корупцією в Україні та за кордоном, що знаходяться у 

фондах Наукової бібліотеки університету. 

Користуючись можливість, Таїсія Юріївна запросила учасників зустрічі та 

інших студентів звертатися до електронного каталогу Наукової бібліотеки, що 
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значно може спростити організацію наукової та навчальної роботи в умовах 

карантину. 

 
Підбиваючи підсумки до проведеного заходу, організатори зустрічі високо 

оцінили її значення. Між іншим Н.В. Єфремова зазначила, що світова 

телекомунікаційна інфраструктура дає сьогодні можливість створення систем 

масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією, 

незалежно від тимчасових і просторових поясів. Дистанційне навчання ввійшло 

в XXІ століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки 

високого кваліфікаційного рівня фахівців.  
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Отже, плануючи цей захід як один варіантів «гнучкої» форми 

організації навчально-виховного процесу, розробники проекту намагались 

реалізувати низку завдань: 

1.  Допомогти молодим дослідникам краще орієнтуватись в історико-

політичних аспектах становлення й розвитку права та держави, окремих 

правових систем і традицій; 

2.  Сприяти розвитку навичок у молодих дослідників аргументованого, 

логічного та юридично викладення свої думок, відстоювання особистих  

правових позицій під час наукових дискусій; 

3.  Допомогти молодим дослідникам вести політико-правові, професійно-

ділові дискусії; 

4.  Навчитися вивчати, аналізувати й оцінювати життєві обставини на 

основі поєднання юридичних знань та внутрішнього переконання; 

5.  Розвивати у молодих дослідників вміння здійснювати оперативний та 

якісний збір, перевірку інформації, її належне джерельне оформлення – під час 

підготовки наукових робіт, офіційних документів чи юридичних висновків; 

6.  Вдосконалювати у молодих дослідників навички презентування 

результатів власних досліджень під час участі у наукових заходах; 

7. Розвивати у молодих дослідників здатність аналізувати та оцінювати 

вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України. 

8. Вчитися застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні; 

9. Сприяти утвердженню у молодих дослідників етичних стандартів 

правничої діяльності, стандартів професійної незалежності та відповідальності 

правника; 

10. Розвивати у молодих дослідників здатність доносити до фахівців і 

нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією. 

         Але на особливе місце у цьому переліку вона поставила можливість 

молодих дослідників стати більш близькими один до одного у складних умовах 

пандемії, коли вирішувати різноманітні проблеми стає значно складніше.  

 

 


