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ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВІДТВОРЕННЯ 

ВІДНОСИН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ  
 

У сучасній Україні відтворення націона-
льної безпеки є однією з провідних тем офі-
ційних урядових документів. У 1996 р. була 
створена Рада національної безпеки і оборони 
України, у 2003 р. ухвалений Закон України 
"Про основи національної безпеки України", у 
лютому 2007 р. Указом Президента України 
затверджена Стратегія національної безпеки 
України. В соціально-економічній літературі 
проблеми взаємозв’язку національної і особис-
тої безпеки почали висвітлюватися з часів мер-
кантилізму; щодо економічної безпеки, то фа-
хівці вважають фундатором її теоретичного 
аналізу Ф.Ліста – автора "камералістської" 
концепції. На пострадянському просторі перші 
публікації з проблем соціально-економічної 
безпеки з’явилися з середини 1990-х років. 
Значний внесок у розробку теоретико-мето-
дичних засад дослідження відносин безпеки 
зроблено такими фахівцями, як Асалієв А.[1], 
Бандурка О.[2], Барановський О.[3], Бінько 
І.[4], Бойчук О.[5], Глаз’єв С.[6], Гончаренко 
О.[7], Губський Б.[8], Духов В.[2], Жаліло 
Я.[9], Іванченко В. [10], Камлик М.[11], Ка-
чинський А.[12], Куклін А.[13], Латов Ю.[1], 
Лисицин Е.[7], Медвєдєв В.[14], Мунтіян 
В.[15], Пасхавер Б.[16], Петрова К.[2], Пирож-
ков С.[17], Сенчагов В.[18], Серебрянников 
В.[19], Сухоруков А.[20, 21], Тамбовцев В.[22], 
Татаркін А.[13], Хлоп’єв А.[19], Червяков І.[2], 
Шлемко В. [4] та іншими авторами.  

В той же час до сьогодні концепція наці-
ональної безпеки в країнах з перехідною еко-
номікою (зокрема, в Україні) не набула загаль-
носистемного усвідомлення і адекватної прак-
тичної реалізації, що значно послаблює їх со-
ціально-економічні позиції на внутрішніх і сві-
тових ринках, робить вразливими для різного 
роду внутрішніх і зовнішніх загроз. Так, звер-
таючись з Посланням до народу України в чер-
вні 2010 р., Президент України відзначив, що 
фінансування сектора безпеки у розрахунку на 
одного співробітника у нас є в 3 рази меншим 
порівняно з Російською Федерацією і на поря-
док меншим порівняно з країнами НАТО. Від-

новлення провідної ролі Ради національної 
безпеки і оборони України як центру форму-
вання політики перетворень в цьому секторі 
розглядається головою держави як захід пер-
шорядного значення, а оновлення стратегії на-
ціональної безпеки – пріоритетним напрямом 
зміцнення державних інститутів в руслі, по-
значеному Законом "Про засади зовнішньої і 
внутрішньої політики" [23,с.19]. До цього часу 
на внутрішні і зовнішні виклики Україна реа-
гує ситуативно – в міру виникнення і загост-
рення загроз, а проблема національної безпеки 
у суспільній свідомості сприймається перева-
жно крізь призму зміцнення оборонних пози-
цій. Тим часом поняття внутрішньої і зовніш-
ньої безпеки щільно корелюють між собою. 
"Наш стратегічний підхід визнає, що для за-
безпечення безпеки вдома ми маємо бути ліде-
ром у зовнішньому світі, але ми не зможемо 
бути лідером за кордоном, якщо не будемо си-
льними удома", – відзначав свого часу Прези-
дент США У. Дж. Клінтон". 

Сьогодні в межах наукової традиції, яка 
формує принципи офіційної економічної полі-
тики, соціально-економічна безпека визнача-
ється двоїсто – негативно і позитивно. Пере-
важаючим є перший підхід, коли національна 
безпека розглядається як стан, при якому від-
сутні або усунені загрози життєво важливим 
інтересам громадян і держави. Таке трактуван-
ня, проте, здатне породити ілюзію досягнення 
певного стану суспільної безтурботності, при 
якому разом з внутрішніми та зовнішніми за-
грозами зникають і будь-які стимули до розви-
тку. Це викликає необхідність визначення на-
ціональної безпеки не лише через заперечення, 
але і через твердження – як наявність комплек-
су умов для ефективного розвитку суспільства. 
Так само національна економічна безпека най-
частіше визначається через заперечення – як 
захист національної економіки від внутрішніх 
та зовнішніх загроз, які перешкоджають її ефе-
ктивному  розвитку.  Коректнішим же є, на  
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думку фахівців, визначати її як забезпечення 
умов, що сприяють ефективному розвитку на-
ціональної моделі економіки. Соціально-
економічна безпека розглядається як один з 
підвидів системи національної безпеки; проте, 
слід мати на увазі, що це не просто компонент, 
але й основоположна складова національної 
безпеки, що перетворює її на системне яви-
ще[1,с.328,329 ].  

Турбота про національну безпеку харак-
терна не лише для пострадянських країн; ство-
рення тут спеціальних інститутів із захисту 
національної безпеки, як і само використання 
поняття "національна безпека" значною мірою 
відбивають практику розвинених країн світу. 
Так, термін "національна безпека" був запро-
ваджений до політичного лексикону Президен-
том США Т. Рузвельтом ще на початку ХХ ст. 
і до 1940-х рр. він уживався лише у контексті 
національної військової безпеки. Історія по-
няття "національна економічна безпека" пов'я-
зана з подіями Великої депресії 1929-33 рр.; 
саме тоді був сформований тимчасовий Феде-
ральний комітет з економічної безпеки під 
керівництвом міністра праці США. Робота 
цього комітету щодо розробки законопроектів 
про державне пенсійне забезпечення, соціальне 
страхування і власне Закону про соціальну 
безпеку (1935 р.) розглядалася як реакція на 
надзвичайну ситуацію в країні. 

Відхід від розуміння національної безпе-
ки як безпеки виключно військово-політичної 
стався після закінчення Другої світової війни; 
відтоді до сьогодення найважливішою тенден-
цією політики національної безпеки стало по-
силення уваги до чинників, що обумовлюють 
міжнародну конкурентоспроможність країни, 
тобто зростання економічного потенціалу. В 
якості ключових цілей було виділено:  

– підвищення конкурентоспроможності 
національних товарів на внутрішньому і зов-
нішньому ринках; 

–  скорочення залежності економіки від 
іноземних позик; 

– зміцнення можливості виконувати між-
народні зобов'язання в торгівельно-еконо-
мічних та інших галузях. 

В цілому розуміння національної безпе-
ки в розвинених країнах тривалий час пов'язу-
валося з національною стійкістю – станом еко-
номічної і військової могутності, достатнім для 
протистояння внутрішнім та зовнішнім загро-
зам. Але після 2001 р. в "Стратегії національ-
ної безпеки США" позначена нова  якість за-
гроз для національної безпеки розвинених кра-

їн у зв'язку з наявністю так званих неспромож-
них держав: бідність, слабкі інститути та кору-
пція. Таким чином, для ринково зрілих країн 
світу національна безпека обумовлюється сьо-
годні, перш за все, захистом від будь-яких зов-
нішніх загроз (включаючи економічні); що ж 
до внутрішніх загроз (інфляція, бідність, між-
етнічні конфлікти), то вони, за деяким винят-
ком, тут не розглядаються як істотні  і тому до 
доктрин національної безпеки не включаються. 
Такий підхід можна вважати правомірним за 
умов функціонування ефективної соціально-
економічної моделі розвитку. Для всіх інших 
країн світу їх власні внутрішні загрози (бід-
ність, слабкі інститути, корупція), досягнувши 
певної гостроти, стають загрозою для націона-
льної безпеки розвинених країн, а отже, і під-
ставою для власних зовнішніх загроз як загроз 
з боку світової спільноти неспроможним дер-
жавам. Пов'язуючи проблеми безпеки, перш за 
все, з життєдіяльністю держави, політичне ми-
слення впродовж всього ХХ ст. практично не 
конкретизувало їх відносно інтересів окремої 
людини. Вперше проблему безпеки почали 
офіційно пов'язувати безпосередньо з індиві-
дом лише після обнародування  в 1992 р.  Ге-
неральним секретарем ООН "Порядку денного 
для світу", в якому наголошувалося, що загро-
за для безпеки людини може мати не лише вій-
ськовий характер. У 1994 р. в Програмі розви-
тку ООН (ПРООН) про розвиток людського 
потенціалу було виділено сім компонентів без-
пеки людини: економічний (гарантованість мі-
німального доходу), продовольчий (фізична та 
економічна доступність продуктів харчуван-
ня), безпека здоров'я (профілактика захворю-
вань), екологічний (доступність чистої питної 
води, незабрудненого повітря, системи земле-
користування, що зберігає родючість ґрунту), 
особистий (свобода від фізичного насильства 
та погроз), безпека меншин (збереження куль-
турної своєрідності), політичний (захист осно-
вних прав і свобод людини). З цього часу мож-
ливо говорити про усвідомлення соціально-
економічної безпеки  як явища системного ха-
рактеру.  

Ключовими поняттями стратегії націо-
нальної економічної безпеки є національні ін-
тереси та загрози для національних інтересів, 
подолання яких пов'язане з виробництвом сус-
пільних благ. Захист національної безпеки ви-
магає постійного протистояння загрозам як 
сукупності умов і чинників, що створюють не-
безпеку життєво важливим інтересам особи, 
суспільства, держави. При класифікації загроз 
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доцільно виділяти внутрішні і зовнішні загро-
зи. Внутрішні загрози національним інтересам 
визначають нездатність держави до самозбе-
реження та розвитку; зовнішні загрози пов'яза-
ні з негативним впливом навколишньої світ-
капіталістичної системи. З погляду стратегіч-
ної перспективи внутрішні загрози національ-
ній економічній безпеці підлягають мінімізації 
(в ідеалі – нейтралізації), в той час, як зовнішні 
– оптимізації таким чином, щоб максимізувати 
отримувану від них чисту вигоду (різницю між 
очікуваними валовими вигодами і валовими 
втратами). Для ефективного контролю за рів-
нем національної економічної безпеки необ-
хідно мати в своєму розпорядженні адекватну 
систему  показників; формування системи ін-
дикаторів та визначення їх порогових значень.  

В Україні перелік кількісних параметрів 
національної економічної безпеки був розроб-
лений та затверджений у 2007р.; на той час їх 
експертний розрахунок визначив кластер бо-
льових крапок національної господарської сис-
теми – слабку інноваційну активність вітчиз-
няних підприємств, низький рівень життя на-
селення і незадовільні параметри його природ-
ного відтворення, недоінвестування реального 
сектору, соціальної сфери та оборони [25, 
с.33]. Після 2008 р. значна частка виявлених в 

економіці проблем зберігає своє значення, хо-
ча сталося їх перегрупування; сьогодні в Укра-
їні найважливішими проблемами є наростання 
зовнішнього боргу, загроза бюджетного дефі-
циту та структурних диспропорцій в економіці. 
До однієї з найбільш істотних загроз для наці-
ональної економічної безпеки відноситься ви-
сокий рівень корупції, який сприяє масовому 
розповсюдженню тіньових схем в господарстві 
та слугує головною перешкодою на шляху мо-
дернізації.  

У найбільш загальному вигляді корупція 
(від латинської corruption –  "порушення", "за-
непад звичаїв") визначається як використання 
службового положення в особистих корисли-
вих цілях; вона має безліч різновидів: 

– ділова (неформальні платежі та опера-
ції в системі стосунків між представниками 
бізнесу і влади); 

– корпоративна (міжфірмові підкупи 
працівників і фахівців); 

– побутова (подарунки та підношення 
населення обслуговуючим інстанціям); 

– партійна (відстоювання бізнес-
інтересів через фінансування політиків та пар-
тій) та ін. 

У всіх випадках феномен корупції може 
бути умовно виражений формулою:  

 
Корупція = Монополія + Свавілля – Відповідальність. 

 
Підкуп посадових осіб при виконанні 

ними службових обов'язків (корупція) – явище 
універсальне. Так, Україна займає за цим пока-
зником 134 місце серед 178 країн, обстежених 
у 2010 році [25], проте, не дивлячись на те, що 
статистично найбільший розмах корупція має в 
країнах, що розвиваються, або в країнах з пе-
рехідною економікою (переважно незаможних 
суспільствах), цей феномен неправомірно по-
в'язувати виключно з бідністю. Відповідно до 
10-бальної шкали оцінки Франція, наприклад, 
має показник 6,3 бали; окрім певної національ-
ної  специфіки корупційних механізмів останні 
мають й елементи універсалізму, що робить 
досвід виявлення  корупційних схем та боро-
тьби з ними у Франції корисним і для України. 

Як зазначають дослідники, першопричи-
ни властивих сучасній Франції  форм корупції 
криються в далекому минулому. За часів ста-
новлення абсолютної монархії королівська 
влада практикувала офіційний продаж чинов-
ницьких посад до органів правосуддя та збору 
податків. Державні посади, куплені представ-
никами "третього стану" розглядалися ними як 

приватна власність (вони нерідко передавалася 
за спадком) і, відповідно, як джерело доходу. 
Фінансово-політичними скандалами скрізь 
пронизана історія Франції; в кінці ХІХ ст. най-
більший з них був пов'язаний з банкрутством 
"Компанії Панамського каналу", яка розорила 
сотні тисяч дрібних акціонерів. Один з гучних 
скандалів  нашого часу стосувався продажу в 
1992р. декількох військових судів Тайваню, в 
ньому була замішана державна нафтова ком-
панія “Ельф-Акітен”. При цьому публічні ска-
ндали надають гласності найбільш кричущі 
випадки корупції.  

Підставою для феномену корупції  у 
Франції переважно слугує суперечливе поєд-
нання двох базових суспільних цінностей: 
принципу рівності громадян перед законом і 
прагнення різних соціальних категорій або 
окремих громадян добитися для себе привілеїв, 
пільг, виключення із загальних правил. Так, 
сьогодні тут разом із загальною системою за-
безпечення існує не менше 600 "особливих ре-
жимів" (пенсійного, за здоров'ям та інших)[26, 
с.80]. В основі соціальної піраміди корупція 
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має дрібний, побутовий, але масовий і систем-
ний характер; її активними розповсюджувача-
ми є населення та рядові чиновники на місцях, 
які закривають очі на порушення адміністра-
тивних правил, інструкцій або законів з регу-
лювання роздрібної торгівлі, ремесла та ін. ви-
дів діяльності. Жертвами такої практики часто 
виявляються нелегальні емігранти та їх кура-
тори – працедавці або власники нічліжок. На 
вищий ланці провідниками корупції виявля-
ються органи місцевого самоврядування. За 
рахунок місцевих бюджетів фінансуються як 
поточні комунальні витрати, так і комплексні 
плани соціально-економічного розвитку ко-
мун, департаментів, регіонів. Разом з місцеви-
ми радами в реалізації цих планів беруть 
участь держава і приватний бізнес; сумісна 
співпраця завжди містила елементи зловжи-
вання, але останнім часом вони набули величе-
зного розмаху. Торги з розподілу муніципаль-
них земельних ділянок під забудову житлових 
будинків та об'єктів комунальної інфраструк-
тури часто завершуються на користь "дружніх" 
підрядників. Вигравши політичну боротьбу, 
багато  мерів або голів рад надають преферен-
ції власним партійним товаришам, приймаючи 
їх на фіктивні, але оплачувані муніципальні 
посади, створюючи підставні фірми, добродій-
ні, культурні та інші фундації. Зміцнює коруп-
ційні схеми механізм особистої унії політично-
го персоналу в центрі і на місцях; широко ві-
домі останнім часом звинувачення на адресу 
колишніх президента Ж.Ширака, прем'єр-
міністра А. Жюппе, мера Парижу Тібері, інших 
високопоставлених чиновників[26, с.81-83].  

На загальнодержавному рівні органічне 
переплетення адміністрації, бізнесу та політи-
ки, що створює підґрунтя для корупційних 
схем, багато в чому пов'язано із специфікою 
формування французької еліти. Її представни-
ки, як правило, є випускниками одних і тих же 
привілейованих "великих шкіл"; спільність со-
ціального походження молодих інтелектуалів 
підкріплюється їх подальшою корпоративною 
солідарністю, яка приймає форми оплати зако-
рдонних подорожей під видом дослідницьких 
місій, замовлення аналітичних записок з неви-
правдано високим гонораром, надання пільго-
вих кредитів та умов при операціях з нерухо-
містю, передача через родичів або підставних 
осіб пакетів акцій, розкриття інсайдерської ін-
формації про плани держави, що відкриває 
можливість вигідних біржових операцій та ін-
ше [26, с.83-84]. 

Традиційно боротьбою з марнотратством 

та казнокрадством у Франції займаються Дер-
жрада, Рахункова палата і Генеральна  інспек-
ція фінансів; проте, ряд гучних корупційних 
скандалів 1990-х рр. сприяли  створенню спе-
ціального міжвідомчого органу по боротьбі з 
корупцією. Такий орган було створено, проте, 
його повноваження, за свідченнями фахівців, 
обмежилися збором інформації; малоефектив-
ною виявилася також робота Відділу по боро-
тьбі з відмиванням грошей у складі Міністерс-
тва економіки і фінансів. Тим часом законода-
вча база для боротьби з корупцією у Франції 
постійно розширюється; її основними завдан-
нями є: 

– профілактика та припинення посадових 
злочинів держчиновників, здійснених з корис-
ливою метою; 

– чітка регламентація порядку фінансу-
вання політичних партій та їх виборчих ком-
паній.  

Конституційно члени уряду, наприклад, 
не мають права суміщати свою посаду з пар-
ламентським мандатом та будь-якою профе-
сійною діяльністю як в державному, так і в 
приватному секторах; після відставки міністр 
також не може протягом шести місяців обійма-
ти там керівні посади (окрім тих, де він вже 
працював до призначення в уряд). У Криміна-
льному кодексі Франції існує стаття, яка забо-
роняє чиновникам протягом п'яти років після 
відставки переходити на службу до приватної 
компанії, яку вони контролювали під час пере-
бування на держслужбі; до морально-етичного 
кодексу ("деонтології") державної служби вве-
денопоняття "непрямого сприяння" [26, с.86]. 
Проте,вказані санкції істотно не позначилися 
на функціонуванні тіньових схем; до того ж від 
держслужбовців, на відміну від виборних полі-
тиків, тут не вимагається звіт про особисті до-
ходи та майно до влаштування на службу і піс-
ля виходу з неї (окрім загальної для всіх гро-
мадян податкової декларації). 

Фахівці вважають, що законодавчі захо-
ди з обмеження корупційних тенденцій у сфері 
політичної діяльності принесли у Франції від-
чутніший результат. Так, антикорупційні зако-
ни 1988-1990-х рр. зобов'язали кандидатів 
представляти за два місяці до виборів в місце-
ву префектуру, де знаходиться  їх округ, раху-
нки доходів та витрат своєї майбутньої компа-
нії для висновку бухгалтерського аудиту. По-
жертвування фізичних осіб були  жорстко об-
межені, причому будь-який дар, що перевищує 
150 євро, має вноситися не готівкою, а банків-
ським чеком; субсидіювання з боку юридичних 
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осіб, окрім самих партій, заборонено взагалі. 
Дотримання всіх цих правил контролюється 
національною комісією [26, с.87-88]. 

В Україні сьогодні, після ухвалення но-
вого антикорупційного законодавства, розпо-
чата робота з його ефективного виконання, в 
цьому сенсі досвід Франції не буде для нас га-
рною підмогою для викорінювання корупцій-
них схем. Дійсно, значний комплекс ухвалених 
законів, хоча і сприяв тут певному оздоров-
ленню суспільного, перш за все політичного, 
життя, але істотного підривання механізмів 
корупції не забезпечив. Реальними обмежува-
чами корупції тут слугують сьогодні не стільки 
інституційні бар'єри або законодавчі санкції, 
скільки об'єктивні тенденції; серед яких: 

– збільшення ролі мережевого управлін-
ня у порівнянні з ієрархічною вертикаллю вла-
ди, 

– згортання присутності держави в реа-
льній економіці, 

– дерегламентація сфери послуг, 
– істотна зміна вимог до топ-

менеджменту з боку глобалізованої системи  
виробництва та обміну.  

В результаті передбачається, що особис-
та унія трьох французьких еліт – ділової, полі-
тичної та адміністративної – поступово заміс-
титься зосередженням кожної  з гілок на своє-
му прямому покликанні. Важливим  чинником 
успішності антикорупційних заходів на націо-
нальному рівні сьогодні є також активна 
участь Франції у міжнародних структурах від-
повідного профілю. Саме цей досвід разом з 
необхідністю прояснення ментального істори-
чного коріння  та сучасного  підґрунтя коруп-
ційних механізмів можуть бути корисними для 
України. 

Дієвішим є механізм антикорупційного 
протистояння, що розроблений і впроваджений 
у Канаді; він ґрунтується на принципах транс-
парентності (прозорості) та підзвітності влад-
них структур і базується на впровадженні до 
практики спеціального інституту, що забезпе-
чує гарантований доступ до офіційної інфор-
мації. Гарантований доступ до офіційної інфо-
рмації фахівці ідентифікують як публічно-
правову інституційну триєдність: 

а) конституційного принципу цивільної 
спільності, що розвиває на сучасному етапі 
принцип гласності публічного права та право-
вої держави, 

б) суб'єктивного права кожного, 
в) державного обов'язку публічних ін-

ститутів та їх посадових осіб. 

Початком формування канадської систе-
ми доступу до офіційної інформації вважається  
1982 р., коли в єдиному пакеті тут було прий-
нято два системоутворюючих закони – Закон 
про доступ до інформації (Access to Information 
Act) та Закон про недоторканість приватного 
життя (Privacy Act) [27, с.111]. Закон про до-
ступ  до інформації встановлює право на до-
ступ до змісту урядових документів за запитом 
і порядок, відповідно до якого канадські гро-
мадяни (у країні або за кордоном), постійні 
жителі та зареєстровані в Канаді юридичні 
особи можуть отримувати доступ до офіційної  
інформації. Поняття "документи" охоплює ли-
сти, нотатки, доповіді, фотографії, кіно- і фо-
топлівки, мікроформи, плани, малюнки, схеми, 
карти, аудіо- і відеозаписи, машинопрочитува-
ні або електронні файли. У законі також сфор-
мульовано  обґрунтовані виключення з права 
на доступ до інформації. З 2007 р. дія Закону 
про доступ до інформації почала розповсю-
джуватися  на державні корпорації, їх дочірні 
підприємства, а також фундації, що створені 
відповідно до федерального законодавства; 
крім того, до сфери дії Закону було включено 
чиновників апарату парламенту. 

Запит на отримання інформації подаєть-
ся замовником письмово і має містити поси-
лання на Закон; в ньому має бути представлено 
достатній обсяг відомостей, які дозволяють 
відповідальному співробітникові знайти необ-
хідну інформацію, запит не треба мотивувати 
(просто "хочу знати" і все), а відповідь на ньо-
го надається протягом 30 днів. Важливе допо-
внення до Закону про доступ до інформації бу-
ло внесено Законом про федеральну підзвіт-
ність (Federal Accountability Act) у 2006 р., 
який зобов'язав державні органи Канади спри-
яти особам, що запрошують інформацію, а са-
ме: 

– докладати всі можливі зусилля для то-
го, щоб допомогти заявникові із запитом про 
надання інформації; 

– ретельно і вичерпно відповідати на за-
пит; 

– надавати своєчасний доступ до даних в 
необхідному форматі; 

– не звертати увагу на особу заявника 
[27, с.112]. 

У Канаді парламент контролює виконан-
ня державними органами Закону про доступ до 
інформації; спеціально для реалізації цих фун-
кцій  тут  створена посада комісара з питань 
доступу до інформації. Останній має  широкі 
повноваження з розслідування правомірності 
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вирішень урядових органів щодо доступу до  
інформації (але без права відміняти такі рі-
шення) і зобов'язаний щороку надавати Пар-
ламенту звіт про таку діяльність. Центральний 
орган виконавчої влади (Бюро таємної ради) 
також надає Парламенту свій звіт з питань за-
стосування законів про доступ до інформації та 
недоторканості приватного життя. У 2004 р. 
було створено новий парламентський  Комітет 
з доступу до інформації, захисту відомостей 
особистого характеру та етики.  Якщо заявник 
не згоден з вирішенням комісара, який визнав 
скаргу на відмову надати інформацію необґру-
нтованою, він має право звернутися до Феде-
рального суду Канади. Комісар і сам може зве-
рнутися до суду протягом 45 днів з метою пе-
регляду відмови держорганів у наданні інфор-
мації, але за дотримання двох умов: 

– якщо комісар проводив розслідування 
у даній справі; 

– якщо заявник дав згоду на судові дії 
комісара [27, с.113-114]. 

Чиновники в Канаді також, як і скрізь, 
прагнуть на практиці мінімізувати дію Закону 
про доступ до інформації; для цього вони на-
магаються жорстко контролювати бюджет 
Офісу комісара з метою знизити ефективність 
його роботи, інколи "делікатно" затримують 
відповідь або перешкоджають швидкій відпо-
віді на незручний інформаційний запит з боку 
ЗМІ або Парламенту; крім того, прагнуть не 
всю інформацію записувати "на папір", прак-
тикуючи усні форми спілкування, рекоменда-
цій, пропозицій. Проте, вказані дії внаслідок 
транспарентності державних структур є  шви-
дше виключенням, ніж правилом. 

Великий скандал, пов'язаний з оплатою з  
казни рекламної пропаганди федеральної сим-
воліки у Квебеці у 1995 р. стимулював розроб-
ку законодавства про підзвітність канадського 
уряду. У квітні 2006р. було прийнято План дій 
з підзвітності, а у грудні – Закон про федера-
льну підзвітність. Нормативно-законодавча 
діяльність була спрямована на те, щоб "зроби-
ти уряд відповідальнішим, відкритим та етич-
ним" і відкрила простір для реформування в 
напрямах: 

– перегляду порядку фінансування полі-
тичних партій та посилення правил лобіювання 
("політична реформа"); 

– забезпечення прозорості і відвертості 
призначення кадрів до державних органів та 
рішень про використання бюджетних коштів 
("парламентська реформа"); 

– реформування системи держзакупі- 

вель; 
– розширення сфери дії Закону про до-

ступ до інформації; 
– обов'язкової публікації ("випереджую-

чого розкриття") певних відомостей (напри-
клад, представницьких, транспортних витрат 
держслужбовців, результатів опитувань гро-
мадської думки та ін.); 

– захисту "стукачів" – осіб, що повідом-
ляють про  кримінально-карні діяння держ-
службовців [27, с.115]. 

Підтвердженням серйозності намірів 
зробити державний апарат відкритим стало 
впровадження комплексу заходів із захисту 
тих осіб,  які повідомляють про  здійснення 
держслужбовцями протизаконних дій. Закон 
про федеральну підзвітність наказує надавати 
громадськості інформацію про факти пору-
шень; відносно ж самих інформаторів встанов-
лені грошові премії. З 2007 р. набрав чинності 
закон про захист держслужбовців, які розкри-
вають інформацію про правопорушення на ро-
бочих місцях, а також створено нові інститути 
– Управління з питань сумлінності і поряднос-
ті в державному секторі, підпорядковане від-
повідному уповноваженому Парламенту, та 
Трибунал з захисту держслужбовців, які роз-
кривають інформацію про правопорушення на 
робочих місцях [27, с.117]. 

З 2001 р. в Канаді реалізується державна 
програма " Державне управління в режимі on-
line (GOL)"; її головний принцип полягає в 
орієнтації на клієнта при наданні послуг, неза-
лежно від відомчих меж. Сьогодні надання 
державних послуг забезпечується через спеці-
альний урядовий сайт; у режимі on-line нада-
ється близько 130 послуг, популярних серед 
громадян і бізнесу (виписка напрямів до лікар-
ні, отримання водійських прав, рекомендацій зі 
страхування, свідоцтва про народження, до-
ступ до карт районування земельних ділянок); 
більш ніж 30 on-line-послуг передбачено для 
бізнесу. 

Таким чином, в Канаді сьогодні створено 
цілісну інституційну систему забезпечення 
широкого доступу до офіційної інформації з 
налагодженою інфраструктурою. Прозора і 
підзвітна  держава коштує не дешево, але "до-
рогого коштує": за даними Міжнародної не-
урядової організації (Transparency Interna-
tional), Канада входить до п'ятірки кращих кра-
їн світу за рівнем чесності державної служби, в 
рейтингу із 178 країн за рівнем сприйняття ко-
рупції в державному секторі вона займає 6 мі-
сце (для порівняння: Росія – 154 місце , Украї-
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на – 134 місце) і 14 місце зі 111 країн за індек-
сом якості життя [28]. Виходить, що рівень та 
якість життя тісно корелюють з показниками 
прозорості і підзвітності державних структур 
та все разом узяте є похідним від дієвості ме-
ханізмів суспільного  протистояння силам ко-
рупції. В той же час і досвід Канади, не дивля-
чись на досягнуті тут значні успіхи, свідчить 
на користь того, що рівень транспарентності 
держави може досягатися методами оплачува-
ного доносу. У зв'язку з цим актуальною про-
блемою національної безпеки  є формування 
наукових уявлень про можливості укладення 
нового колективного договору як основополо-
ження якісно нового стану громадянського су-
спільства. 

Що ж до України, то дослідження зазна-
ченої проблеми відноситься  тут швидше до 
довгострокових перспектив, тоді як актуаль-
ним порядком денним цілком може стати реа-
лізація ідеї транспарентності і підзвітності 
держави за прикладом Канади та інших, на-
самперед, європейських країн. Кроки в цьому 
напрямку було зроблено в нашій країні в ме-
жах впровадження однієї з провідних інформа-
ційних технологій – електронного урядування. 
Вибір моделі електронного урядування  був 
формалізований у сукупності нормативно-
правових актів – таких, як Закон України "Про 
основи формування інформаційного суспільст-
ва на 2007-2015 роки", План заходів щодо його 
реалізації, Програми діяльності Уряду та ін. 
Разом з тим фінансово-економічна криза та 
інші чинники стали серйозними перешкодами 
на шляху реалізації ідеї відкритості держави 
для суспільства. Враховуючи величезну важ-
ливість цієї ідеї та нагальність її реалізації в 
Україні, зволікання в діях з впровадження мо-
делі електронного урядування можна кваліфі-
кувати як неготовність бюрократичних струк-
тур серйозно боротися з проявами корупції і 
формувати комплексну систему соціально-
економічної безпеки в країні. На необхідність 
поступового втілення програми електронного 
урядування спеціально зазначено Президентом 
України у Посланні до Верховної Ради Украї-
ни "Модернізація України – наш стратегічний 
вибір". 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

 
Малый бизнес – неотъемлемая состав-

ляющая любой рыночной хозяйственной сис-
темы, основа ее инновационного развития, по-
скольку это самая динамичная, гибкая форма 
деловой жизни. Малый бизнес стимулирует 
развитие конкурентной среды, ослабляет мо-
нопольные тенденции, именно сектор малого 
предпринимательства определяет формирова-
ние в обществе среднего класса. В тоже время 
развитие малого бизнеса в Украине не отвечает 
экономическим и социальным потребностям 
страны. Например, согласно данным Госком-
стата Украины относительный уровень произ-
водства в этом секторе экономики составляет 
примерно 20 %, причем он ежегодно снижает-
ся. Нельзя сказать, что в Украине развитию 
малого предпринимательства не уделяется 
внимание со стороны государственных струк-
тур. К основным формам поддержки малого 
бизнеса на государственном уровне можно, 
прежде всего, отнести льготное налогообложе-
ние. На региональном уровне осуществляются: 
регуляторная реформа, направленная на упро-
щение процедур регистрации, лицензирования 
и создания бизнеса; финансово-кредитная под-

держка малых предприятий через создание со-
ответствующих фондов, размещение среди 
субъектов малого предпринимательства регио-
нальных заказов, привлечение в малый бизнес 
инвестиционных средств. Создается инфра-
структура поддержки малого предпринима-
тельства, включающая бизнес-центры, бизнес-
инкубаторы, технопарки, лизинговые центры, 
предоставляются информационные, консал-
тинговые и образовательные услуги и т.д. 

Почему же меры государственных и ме-
стных властей не дают желаемого результата? 
Что является причиной негативных тенденций 
в развитии малого бизнеса в стране? Может ли 
причиной неудач в развитии малого предпри-
нимательства быть ментальность населения, 
отличная от западной? Ведь предприниматель-
ство требует от бизнесмена именно западного 
склада характера: предприниматели – это ини-
циативные личности, способные самостоя-
тельно принимать решения и нести за них от-
ветственность, которые не бояться рисковать.  
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