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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з пріоритетних сфер української економіки є

сільське господарство. У своєму розпорядженні Україна
має могутній земельно-ресурсний потенціал, що в умовах
загострення світової продовольчої кризи, пророкує їй ук-
ріплення конкурентних позицій у глобальній спільноті.
Однак забезпечити досягнення поставленої мети можли-
во лише шляхом технологічної модернізації виробництва.
Та у цьому напрямі Україна не демонструє успіхів, займа-
ючи за показником технологічного розвитку 106 місце з-
поміж 148 країн [1]. За згаданим критерієм нашу державу
відносять до групи країн, що конкурують за допомогою
низькотехнологічних засобів виробництва та мають низь-
кий рівень продуктивності праці. Особливо гостро пробле-
ма стоїть у пріоритетному для нас сільському господарстві,
рівень забезпеченості потреби в основних засобах якого
становить лише 45—60% [2, с. 254]. Але найгіршим на тлі
зазначеного є те, що заходи з оновлення техніко-техно-
логічної бази аграрного виробництва практично не про-
водяться. Сільськогосподарські підприємства не мають не-
обхідних ресурсів для здійснення необхідних інвестицій-
них вкладень, а зовнішні інвестори не бажають цього ро-
бити через низку факторів, вагоме місце з-поміж яких на-
лежить корупції. Корупція переповнила наше суспільство,
проникла в усі сфери суспільного життя і продовжує руй-
нувати його. Масштабність розвитку корупційних процесів
та системність їх проявів актуалізують дослідження у да-
ному напрямі і формують глибокий науковий та практич-
ний інтерес.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасному суспільно-політичному житті України

проблема корупції фігурує як одна з традиційних тем у пе-
редвиборчих виступах і дискусіях політиків. Не оминає
вона уваги правознавців, політологів, соціологів, еко-
номістів, істориків. Значну увагу зазначеній проблемі при-
ділено у працях Є. Зозулі, Я. Кашуби, В. Коваленка, М.
Мельника, Є. Сторожука та інших. Я. Кашуба, В. Ковален-
ко, М. Мельник дали оцінку корупції як політичного, соц-
іального та правового явища, визначили її вплив на сусп-
ільний розвиток країни і її місце у світі. Є. Сторожуком
доповнено інструментарій дослідження корупції економ-
іко-математичними методами. Є. Зозуля вивчав практику
застосування окремих заходів правового характеру як
складових механізму протидії корупції. Однак, незважа-
ючи на глибокий науковий та практичний інтерес до про-
блем корупції, зазначимо, що конкретних дій на протидію
цього явища досі не зроблено. Не повністю вирішеними за-
лишаються питання, пов'язані із дослідженням факторів,
взаємозв'язок яких безпосередньо визначає можливість
виникнення корупційних діянь в аграрному секторі і їх
вплив на інвестиційну активність в галузі. Зазначене фор-
мує актуальність теми дослідження, визначає його зміст
та мету.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є виявлення причин і факторів поши-

рення корупційних віянь в аграрному секторі економі-
ки, визначення їх впливу на формування інвестиційної
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привабливості галузі та окреслення заходів протидії
цьому явищу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Про масштаби і вплив корупції на економічний розви-

ток держави можна судити, оперуючи даними соціологіч-
них опитувань та міжнародних досліджень. Ці дані висві-
тлюють рівень охоплення корупцією різних сторін сусп-
ільного життя, сфер економіки, ставлення населення до
цього явища і становище держави в глобальному просторі.
Аналіз інформаційних джерел підвів нас до невтішного
висновку: корупція в Україні є повсякденним явищем, що
міцно закорінилося в свідомості громадян і супроводжує
їх впродовж усього. Лише близько 36% населення Украї-
ни готові протидіяти корупції, а більше 60% бере активну
участь у корупційних діях. Цей досвід формує толерантне
ставлення українців до корупції, що зумовлює несприят-
ливе середовище для протидії цьому явищу [3, с. 11].

Щорiчне глобальне дослiдження "Індекс сприйняття
корупцiї" (Corruption Perception Index) вiд Transparency
International свідчить, що корупція є серйозною пробле-
мою для України. Її позицiя у своєрiдному рейтингу
корумпованостi країн свiту з оцiнкою в 2,5 бала з 10 мож-
ливих (за шкалою "0" — тотальна корумпована держава,
"10" — повна вiдсутнiсть корупцiї) вiдповiдає 144 місцю
серед 177 країн — учасниць дослiдження. Держава стаб-
ільно залишається у групі "підвищеного ризику", крокую-
чи поруч з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральною
Африканською Республікою та Папуа-Новою Гвінеєю [4].
Таке ж "почесне" мiсце Україна посiдає i в низцi iнших
рейтингiв: за даними щорiчного порiвняльного
дослiдження стану справ у 29 посткомунiстичних країнах
Європи та Азiї "Нацiї у Транзитi" (Nations in Transit) вiд
Freedom House, корупцiя в Українi становить 5,75 бала iз
7 можливих (де "1" — найкращий показник, "7" — най-
гiрший); за версiєю журналу "Фобс", Україна вирiзняється
найменш сприятливими у Європi умовами для ведення
бiзнесу, посiвши при цьому у свiтовому рейтингу 98-ме з
можливих 128 мiсць, поруч iз Росiєю та Сенегалом. За да-
ними Свiтового економiчного форуму, Україна — друга се-
ред найменш конкурентоздатних країн у Європi пiсля
Албанiї. За цим показником вона посiдає 89-ту сходинку
серед 139 країн свiту поруч iз Гамбiєю, Албанiєю та Гон-
дурасом [3, с. 11].

Аналіз корупції в нашій країні вказує на ту особ-
ливість, що в бiльшостi випадків із людей вимагають ха-
барі за прийняття не незаконного, а навпаки — законного
рішення. Тобто людей змушують платити за те, на що вони

i так мають право, що, зрозуміло, не сприяє зростанню
інвестиційної активності в економіці. Проблема загост-
рюється в аграрному секторі, який виділяється високим
ступенем ризику. У 2013 р. Фондом "Ефективне управлін-
ня" за підтримки Всесвітнього економічного форуму було
проведено опитування підприємців і виявлено, що коруп-
ція у владі є однією з чотирьох найсерйозніших проблем,
що стримують розвиток агробізнесу (рис. 1).

Декларуючи державну підтримку галузі, чиновни-
ки "висмоктують" гроші з підприємців. Експерти підра-
хували, що за корупційною схемою було розподілено
від 8 до 45% коштів, що були виділені урядом на
підтримку сільськогосподарського виробництва [6].
Без корупційних схем не відбуваютьсяні державні за-
купівлі, ні експорт-імпорт сільськогосподарської про-
дукції чи обладнання, ні розподіл земель. Проте замість
того, щоб вирішувати проблему, влада загострює її.
Нещодавно на сайті Держсільгоспінспекції з'явився
проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку здійснення обов'язкового
технічного контролю тракторів, самохідних шасі, са-
мохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівель-
них і меліоративних машин, сільськогосподарської тех-
ніки, інших механізмів", в якому пропонується закрі-
пити за Держсільгоспінспекцією право за результата-
ми конкурсу визначати суб'єкта, що буде здійснювати
обов'язковий технічний контроль машин. На наш роз-
суд, прийняття Постанови загрожує ще більшому по-
ширенню корупційних проявів, призведе до монополі-
зації ринку і відповідного підвищення розцінок на про-
ведення технічного контролю машин, що зрозуміло, не
сприятиме покращенню роботи ні суб'єктів аграрного
бізнесу, ні машинобудівних підприємств.

Часто антикорупційна політика української влади
підміняється імітацією. Незважаючи на зміну політичних
партій при владі і посилення вимог міжнародних партнерів
до України виконувати взяті на себе зобов'язання у сфері
боротьби з корупцією, продовжуємо спостерігати
відсутність політичної волі до реальних змін. Так, 24 квітня
2014 р. на розгляд парламенту був представлений Проект
Закону №46/07 "Про внесення змін до чинного законо-
давства України щодо права громадян в боротьбі з коруп-
цією та зловживанням владою", однак той навіть не про-
голосував за його включення до порядку денного. Наша
країна залишатися системно корумпованою. Корупцією в
Україні охоплені всі без винятку публічні інститути та сек-
тори, причому як на національному, так i на регіонально-
му рівнях.

Рис. 1. Найпроблемніші фактори для ведення аграрного бізнесу, частка респондентів, які зазначили фактор як
найбільш проблематичний, %

Джерело: [5, с. 64].
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Активному поширенню цієї проблеми, на наш розсуд,
сприяють такі фактори:

— недосконалість правового поля, яке зорієнтоване на
боротьбу з корупціонерами, а не на попередження ко-
рупції;

— недостатня відповідальність посадовців за вчинен-
ня протиправних дій;

— монополізація бізнесу — олігархічні клани перероз-
поділяють між собою бізнес-ресурси і усувають здорову
конкуренцію та прозорість;

— відсутність легального регульованого ринку землі;
— незахищеність прав власності (особливо це сто-

сується власності на землю);
— окупація бізнесу державними корупціонерами;
— лояльне ставлення до корупції з боку громадськості;
— неефективна система боротьби з корупцією — дже-

релом корупції в Україні є вже сама боротьба з корупцією.
Проводячи дослідження проблеми, А. Волошина вия-

вила, що кожна нова хвиля антикорупційної риторики в
Україні будується за схожою схемою, що включає в себе
[3, с. 11]:

— постановку під сумнів результатів та напрацювань
своїх попередників у боротьбі з корупцією;

— створення консультаційних органів, вiдповiдальних
за розробку антикорупційної політики;

— обговорення та прийняття концепцій i стратегій по
боротьбі з корупцією (iнодi, законопроектів, покликаних
поліпшити регулювання питання, велика частина яких не
реалізується);

— проведення показових, несистематичних акцій пра-
воохоронних органів у переслiдуваннi корупцiонерiв (як
правило — представників опозиції до правлячої влади або
чиновників середнього i дрібного рангу);

— проведення показових i несистемних акцій, спря-
мованих на реформу правоохоронних органів (лiквiдацiя
ДАІ, реформа Митної служби — однак оскільки політики
не бажають відмовлятися вiд можливості використовува-
ти правоохоронні органи у своїх політичних цілях, рефор-
ма останніх не відбувається).

Вважаємо, що розв'язанню проблеми сприятиме лише
докорінна зміна політичного устрою держави та стійкий
запит до змін з боку суспільства. При проведенні реформ
важливим та актуальним для України міг би стати пози-
тивний досвід інших держав.

Вартим уваги, на наш розсуд, є досвід Ізраїлю. До ко-
рупційних злочинів тут причетно лише 5% службовців.
Свобода від корупції у цій країні в значній мірі забезпе-
чується менталітетом населення, його духовними ціннос-
тями, значними соціальними пільгами для урядовців i без-
жальному їх покаранні при виявленні протиправних дій.
Можливі корупційні точки в Ізраїлі досліджуються уря-
довими організаціями і спеціальними підрозділами поліції,
відомством Державного контролера, що володіє незалеж-
ністю від міністерств і державних відомств, та громадсь-
кими організаціями. Виявивши корупційні дії, ці організації
інформують про них органи розслідування, які оператив-
но реагують на кожну заяву. Важливим заходом боротьби
з корупцією в Ізраїлі є запровадження реєстру корумпо-
ваних фірм. Фірма, включена до такого реєстру, позбав-
ляється права виконувати будь-які державні замовлення і
стає об'єктом пильної уваги з боку правоохоронних
органів.

Багатий досвід боротьби з корупцією має Франція.
Наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. минулого століття
країна була втягнена в серію корупційних скандалів,
після чого було вжито низку заходів протидії цьому яви-
щу. На сьогодні Франція є однією з найменш корумпо-
ваних держав світу. Сучасний антикорупційний ме-
ханізм Франції спрямований на боротьбу з посадовими
злочинами осіб, що мають державну владу, осіб, що пе-
ребувають на державній службі та осіб, що мають ви-
борчий мандат. На думку французів, чиновник повинен
бути неупередженим у сфері фінансової, політичної чи
будь-якої іншої зацікавленості і працювати на благо сво-
го народу. З цією метою законодавство забороняє йому
брати участь у будь-якій діяльності, спрямованій на
отримання прибутку. Порушення цієї норми легко ви-
являється завдяки нормам закону, які зобов'язують де-
путатів і службовців перед вступом на посаду подавати
звітність про власний матеріальний стан — свій і близь-

ких родичів, котра детально перевіряється, з подальшим
внесенням цих осіб до особливого офіційного списку [7,
с. 222]. Корупційні прояви у Франції караються досить
суворо. Найвищою дисциплінарною санкцією є звільнен-
ня з посади із позбавленням права на пенсію. Іншою
формою покарання може бути тюремне ув'язнення та
штраф. Досить цікавим є визначення хабарництва у
французькому законодавстві. Під хабарництвом тут
розуміється незаконне одержання, вимагання подарків,
презентів, обіцянок чи будь-яких інших переваг для
скоєння дій, що належать до повноважень службової
особи. При цьому усі форми хабарництва караються
однаково суворо [8, с. 114]. Провідну роль у протидії
корупційним проявам відіграє створена в 1993 р. Цент-
ральна служба боротьби з корупцією. На неї покладено
такі важливі функції, як централізація інформації, не-
обхідної для попередження (виявлення) фактів актив-
ної та пасивної корупції, зловживання службовим ста-
новищем як з боку державних службовців, так і приват-
них осіб, хабарництва, дій у корисливих цілях, також на-
дання допомоги судово-слідчим органам у випадках їх
звернень про надання інформації, що свідчить про фак-
ти правопорушень [9]. Якщо з'ясовуються факти про
можливий злочин, Центральна служба інформує про це
прокурора для подальшого розслідування.

Величезний досвід боротьби з корупцією накопиче-
но у США. Антикорупційний механізм в країні спрямо-
ваний на виявлення злочинів тих осіб, що мають держав-
ну владу, працюють на державній службі, або є кандида-
тами в члени Конгресу. Виборні посадовці у США, на
відміну від українських, не мають імунітету, що ставить
їх у рівне становище з іншими особами та не перешкод-
жає притягненню до кримінальної відповідальності. Усі
особи, зайняті на державній службі США, регулярно ма-
ють подавати звіт про своє фінансове становище, прав-
дивість даних в якому підлягає ретельній перевірці. Важ-
ливим елементом американського досвіду, який варто
було б взяти до уваги, є положення Зводу Законів США,
що передбачають кримінальне переслідування як осіб, що
приймають хабар, так й осіб, що його дають, пропонують,
обіцяють будь-що цінне. Важливо, що покаранню за ха-
барництво, разом з працюючим, підлягає й колишній, і
майбутній службовець [10, с. 89].

Цікавий та актуальний для України досвід у сфері про-
тидії корупції має Польща. У перші роки ринкової транс-
формації Польщу, як і інші посттоталітарні країни, огор-
нула значна хвиля корупції. Проте наприкінці 2002 р. уря-
дом Польщі було затверджено Державну програму по бо-
ротьбі з корупцією під назвою "Антикорупційна страте-
гія", яка поклала початок реалізації ефективної антико-
рупційної політики. На виконання Програми було утво-
рено Надзвичайну кодифікаційну комісію Сейму Польщі,
яка готувала зміни до Кримінального, Кримінально-про-
цесуального та Кримінально-виконавчого кодексів. У про-
грамі був представлений моніторинг національного та
міжнародного права, визначено можливості його адаптації
до польських умов. Головна увага була зосереджена на
таких аспектах: виявлення корупційних проявів; впровад-
ження ефективних механізмів боротьби з корупцією;
підвищення суспільної свідомості та пропаганда мораль-
ності. Особливо важкі часи для корупціонерів настали
після створення в 2006 р. Центрального антикорупційно-
го управління (ЦАУ). Важливим напрямом діяльності ЦАУ
визначено: контроль за доходами і видатками можнов-
ладців, боротьба зі зловживаннями владою, відстеження
спроби поєднання державних функцій з господарською
діяльністю. Після створення ЦАУ польські можновладці
відверто бояться хабарів. Цікаво, що виконання всіх не-
простих функцій ЦАУ в 38-мільйонній Польщі здійснює
лише 870 співробітників, що працюють в центральному
офісі та 11 місцевих представництвах [11]. У значній мірі
цьому сприяє вдалий підбір кадрів — щоб влаштуватися
на роботу в ЦАУ, потрібно мати бездоганну репутацію,
пройти десятки різноманітних перевірок та навіть тест на
поліграфі. Кадри цієї структури стимулюють досить ви-
сокими зарплатами. Успіхи Польщі на шляху подолання
корупції високо відзначили міжнародні інституції. За ре-
зультатами Індексу сприйняття корупції Transparency
International, в 2012 р. Польща посіла 41 сходинку з-поміж
176 країн світу.
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Світовий досвід переконливо довів, що найкращими
"ліками" від корупції є послідовність і прозорість дій дер-
жавної влади та чітке регулювання її обов'язків і повнова-
жень. Узагальнюючи позитивний досвід розвинених країн,
вважаємо, що перспективними напрямами боротьби з ко-
рупцією в Україні є:

— ліквідація економічного підгрунтя для корупції шля-
хом зниження ролі держави в економіці загалом та впли-
ву чиновництва на ухвалення економічних рішень і їх втру-
чання в діяльність підприємств;

— створення спеціального Антикорупційного органу,
який буде займатися розслідуванням і притягненням до
відповідальності корупційних чиновників. У складі цієї
організації мали б працювати високоефективні кадри з без-
доганною репутацією, які ніколи не працювали в органах
державної влади, не мали жодних зв'язків з посадовцями і
згодні були б проходити систематичні тести на детекторі
брехні. Кадрів цієї структури має бути небагато, але їх вар-
то стимулювати високими зарплатами;

— уведення в практику публічних розслідувань резо-
нансних корупційних справ;

— позбавлення імунітетів депутатських і судейських
корпусів. Вважаємо, що в державі не має бути осіб, яких
неможливо було б покарати за вчинені порушення. Інакше
боротьба з корупцією не матиме жодного сенсу, адже най-
більша кількість корупційних злочинів і в найбільших мас-
штабах має місце саме в найвищих гілках влади;

— моніторинг доходів і витрат чиновників та членів їх
сімей;

— гармонізація антикорупційного законодавства до
світових стандартів;

— встановлення відповідальності для осіб, що пропо-
нують хабар і запровадження реєстру корумпованих фірм.
Фірми, що включені до такого реєстру і керівники цих
фірм, мають стати об'єктом пильної уваги з боку право-
охоронних органів та позбавлятися права виконувати дер-
жавні замовлення, отримувати податкові чи кредитні
пільги;

— запровадження контролю відносин між владними
структурами і бізнесом;

— посилення відповідальності за вчинення коруп-
ційних дій. Корупційні діяння чиновника повинні карати-
ся звільненням з посади із позбавленням права на пенсію,
тюремним ув'язненням або повною конфіскацією майна
корупціонера і найближчих його родичів;

— забезпечення правових, інституційних, ідеологічних
та інших умов для формування атмосфери професійної
доброчесності в органах виконавчої влади, виборних орга-
нах та органах судової влади.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Однією з основних загроз економічного розвитку аг-
рарного сектора є корупція. Проблема корупції визначає
низьку інвестиційну активність в галузі і блокує українсь-
кому виробнику вихід на провідні європейські ринки. Якщо
не почати з цим боротися зараз, то вже в найближчому часі
корупція набере грандіозних масштабів, і зупинити її буде
неможливо. Актуальним у цьому контексті є світовий
досвід, який містить корисні та апробовані міжнародною
спільнотою чинники успішної протидії корупції. Це, на-
самперед, прозорість та зрозумiлiсть процедур прийнят-
тя рішень, дiєвi механізми контролю за дiяльнiстю держав-
них органів з боку громадянського суспільства, свобода
слова, свобода та незалежність засобів масової iнформацiї.
Безумовно, жодна країна в сучасному світі не може про-
голосити про повну, остаточну й безперечну перемогу над
цим руйнівним явищем, однак аналізуючи викладений ма-
теріал, можемо стверджувати, що вдала імплементація
світового досвіду в боротьбі з корупцією зможе забезпе-
чити вихід аграрної сфери на якісно новий рівень розвит-
ку. Викладений у статті матеріал може стати основою для
подальшої розробки Концепції реалізації антикорупцій-
них заходів в галузі та у державі загалом.
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