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КОРУПЦІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Разом з організованою злочинністю корупція
в державних органах й управлінні на сучасному
етапі розвитку Української держави є однією з
нагальних проблем сьогодення. Актуальність боротьби з цим соціально небезпечним явищем обумовлено низкою обставин.
Корупція (лат. corrumpere псувати) – негативне суспільне явище, що виявляє себе у злочинному використанні службовим становищем,
громадськими і політичними діячами їхніх прав
і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Як і будь-яке правове явище, корупція
в певних суспільних відносинах пронизує все суспільство, а в інших існувати не може. Таким чином, боротьба з корупцією не може бути ні чим
іншим, як боротьбою за зміну суспільних відносин, які які сприятливі для існування корупції як
правового явища. Сприятливими для існування
корупції є приватна власність і забюрократизованість системи державного правління. Ефективними підсилювачами боротьби із корупцією є заходи
боротьби з корупціонерами [1].
Однак корупція має не лише прихований, а й
погоджувальний характер скоєння. Вчинення корупційних дій не тягне за собою скарг, тому що
винні сторони одержуються взаємну вигоду від
незаконних оборудок, заради яких і скоювались
корупційні дії.
Так, корупційні дії, як правило, провадяться у
складних специфічних видах державної діяльності, і, як свідчить практика боротьби с корупцією,
в таких діях складно розібратись непрофесіоналові. Корупція серйозно дискредитує державний
апарат, підриває його авторитет. Таке правове
явище швидко поширюється в державних структурах. Як свідчить досвід, всі суспільні відносини, які охороняє законодавство, можуть стати
об’єктом злочинної діяльності корумпованих посадових осіб.
Згаданий вище перелік корупційних дій не
варто вважати вичерпним. Це свідчить про те, що
саме сьогодні назріла гостра потреба як у розробці
теоретичних положень боротьби з корупцією як
правовим явищем.
Дослідники [2, 3, 4, 7] кваліфікують корупцію,
що веде до серйозних порушень прав людини,
конституційних прав і свобод громадян, на кілька категорій. Суб’єкти корупційних злочинів, як
правило, посідають високе суспільне становище. Корупцію вирізняє витончено інтелектуаль-

ні способи вчинення корупційної дії. Це явище
пристосовуються до різних умов, перебуваючи у
постійних видозмінах і з кожним разом вдосконалюючись. Корупційні дії приносять потужний
матеріальний і моральний збиток державі. Варто визнати виняткову латентність корупційних
дій, тобто практична відсутні повні дані або хоча
б репрезентативні відомості про це правове явище, і ще набагато менше винних осіб, які постають перед судом [5]. Однак корупція має не лише
прихований, а й погоджувальний характер скоєння. Вчинення корупційних дій не тягне за собою
скарг, тому що винні сторони одержуються взаємну вигоду від незаконних оборудок, заради яких і
скоювали корупційні дії. Так, корупційні дії, як
правило, провадяться у складних специфічних
видах державної діяльності, і, як свідчить практика боротьби с корупцією, в таких діях складно
розібратись непрофесіоналові. Корупція серйозно
дискредитує державний апарат, підриває його авторитет. Таке правове явище швидко поширюється в державних структурах. Як свідчить досвід,
всі суспільні відносини, які охороняє законодавство, можуть стати об’єктом злочинної діяльності
корумпованих посадових осіб [8, 9].
Згаданий вище перелік корупційних дій не
варто вважати вичерпним. Це свідчить про те, що
саме сьогодні назріла гостра потреба як у розробці
теоретичних положень боротьби з корупцією як
правовим явищем.
Таким чином, корупція – це використання
особою, наданих їй службових повноважень та
пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення
містить Закон України «Про засади запобігання
і протидії корупції»: «корупція – використання
особою <...> наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої
вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі <...> або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю
особу до протиправного використання наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей; неправомірна вигода – грошові
кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального чи негрошового характеру, які
© І. В. Негієвич, 2017

137

Випуск 1(16), том 2, 2017
обіцяють, пропонують, надають або одержують
без законних на те підстав; потенційний конфлікт
інтересів – наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень; подарунок –
грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/
одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової; правопорушення, пов’язане з
корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою <...>,
за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; приватний інтерес – будьякий майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними,
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або
діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; реальний конфлікт
інтересів – суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень <...>» [1].
Виходячи із законодавчого визначення корупції, можна припустити, що до корупційних злочинів належать такі:
• зловживання посадовими повноваженнями;
• перевищення посадових повноважень;
• дача хабаря;
• одержання хабаря;
• зловживання повноваженнями;
• комерційний підкуп.
Указані злочини здебільшого є предметом дослідження правниками і теоретиками теорії держави і права [2, 3, 4, 5]. Не заперечуючи можливості віднесення до корупційних злочинів скоєних
інших злочинів, вибір даних злочинів обумовлений такими обставинами: 1) ці злочини, що
здійснюються посадовими особами, становлять
найбільшу суспільну небезпеку; 2) традиційні
(ментальні) злочини з ознаками корупції та ін.
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Анотація
Негієвич І. В. Корупція як негативне суспільне
явище. – Стаття.
У статті досліджено таке правове явище, як корупція. Проаналізовано характерологічні особливості такого правового явища, як корупція. Розглянуто дефініцію «корупція» у концептуальних положеннях теорії
держави і права.
Ключові слова: корупція, Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», зловживання повноваженнями, хабар, теорія держави і права.

Аннотация
Негиевич И. В. Коррупция как негативное общественное явление. – Статья.
В статье исследовано такое правовое явление, как
коррупция. Проанализированы характерологические
особенности такого правового явления, как коррупция. Рассмотрены дефиницию «коррупция» в концептуальных положениях теории государства и права.
Ключевые слова: коррупция, Закон Украины
«О принципах предотвращения и противодействия
коррупции», злоупотребление полномочиями, взятка,
теория государства и права.

Summary
Nehiievych I. V. Corruption as a negative social
phenomenon. – Article.
The article investigates such a legal phenomenon
as corruption. Characteristic features of such legal
phenomenon as corruption are analyzed. The definition of
«corruption» in the conceptual provisions of the theory of
state and law is considered.
Key words: corruption, the Law of Ukraine «On
the Principles of Prevention and Counteraction of
Corruption», abuse of powers, bribe, the theory of state
and law.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ
ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Чітке і вичерпне трактування поняття функцій держави посідає одну з центральних позицій
у теорії держави і права. По-перше, функції держави визначають внутрішній зміст держави, держава не можна охарактеризувати у відриві від
характеру державної діяльності та сфери її застосування. Зміна напрямів і характеру діяльності
держави з реалізації своїх повноважень обов’язково тягне перетворення у структурі її механізму; по-друге, у функціях держави виявляється
її сутність і соціальне призначення. У зв’язку
з цим виявлення визначальних характеристик
держави, з’ясування її типу, соціального наповнення не можливі без детального вивчення
функцій держави. Перш за все слід наголосити,
що в теорії держави і права дефініція «функція»
трактується по-різному. Визначення поняття
«функція» має не лише правовий, а й природний, технічний контекст. Зміст цього поняття в
трактуванні різних наук також різниться. Так,
наприклад, функцією вважається діяльність
суб’єкта у межах системи, до якої він належить
структурно, а також взаємозв’язок суб’єктів, за
якого зміна одного з суб’єктів з неминучістю тягне за собою перетворення в іншого. У теорії держави і права поняття «функція» означає основні
напрями діяльності державно-правової освіти, а
також власне таку діяльність держави.
Функції держави також мають спеціальне змістове наповнення як найважливіші напрями державної діяльності, також виражаючи суспільно-
соціальне призначення. На нашу думку, крім
того, природа функцій держави відображає його
соціальну сутність залежно від конкретних фактичних обставин історичного моменту у держави
можуть виникнути відповідно до цього моменту
завдання і функції. Функція держави визначається як її соціальне призначення, втілюване у
життя за допомогою цілеспрямованого впливу
на суспільні відносини. Також функції держави
можна вважати частиною її діяльності, до складу
якої входять вся робота апарату державних органів. Ця позиція вбачається слушною, однак з
певними засторогами, що не всі види державної
діяльності співвідносяться з поняттями функцій
держави. Функцією, як відомо, є основний фактор
і мета діяльності суб’єкта,. Таким чином, функції
держави – це кінцева ціль функціонування та існування держави, яка залишається незмінною на

всьому протязі існування держави. Так, у процесі
розкриття поняття «функції держави» відображаються не лише напрями втілення державної діяльності, а й її мета. Однак функція і мета не є, на
нашу думку, тотожними поняттями. Ми вбачаємо
можливість тлумачення поняття функцій держави ще й як механізм державного впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві: держава, регулюючи за допомогою різних механізмів суспільні
відносини, впливає на перебіг громадських процесів [3, 6, 7].
У теорії держави і права існують кілька провідних позицій стосовно класифікації форм реалізації державних функцій, відповідно до якими
відмінність проводиться за суб’єктним складом
державної діяльності в певній галузі, зокрема у
сфері оподаткування. Так, група вчених вважає
[8], що вважають, що держава провадить матеріальну реалізацію основних напрямів державної
діяльності у вигляді упорядкованих за зовнішніми властивостями діяльності державних органів.
У цьому контексті виділяють такі форми здійснення функцій держави:
1) правову діяльність, тобто ведення державними органами функцій з опрацювання та реалізації
загальнообов’язкових правових актів – джерел
права, що має однорідний правовий характер;
2) організаційну діяльність, тобто технічне забезпечення, що не веде до настання правових наслідків від функціонування держави.
При цьому правова діяльність класифікується
на правотворчу діяльність, пов’язану з опрацюванням, оприлюдненням, публікацією, зміною та
скасуванням джерел права;
3) правозастосовна діяльність, спрямована на
виконання нормативно-правових документів через видання актів реалізації права;
4) правоохоронна діяльність, здійснювану з
метою недопущення порушення правових норм, а
також спрямована на захист цивільних прав і забезпечення виконання відповідних обов’язків.
У правовій діяльності відображається взаємозв’язок держави і права, обов’язок держави реалізовувати свої функції винятково на законних підставах і у законний спосіб. Такий підхід достатньо
обґрунтований, тому що у демократичній правовій державі головним регулятором поведінки всіх
членів суспільства є закон і верховенство права,
державно-політичні інститути, а також інститути
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громадянського суспільства повинні формуватися
і функціонувати на законній основі.
Ще одна позиція, поширена серед теоретиків
теорії держави і права [10], за якою форми здійснення функцій держави виражаються в діяльності головних, ключових, ланок державного механізму.
Розглянемо ще одну класифікацію, в якій виділяють такі основні форми здійснення функцій
держави:
• законодавча діяльність: видання законодавчими державними органами обов’язкових для
виконання всіма суб’єктами нормативно-правових документів;
• виконавча діяльність: реалізація органами
виконавчої влади державних функцій у широкому спектрі сфер суспільного життя;
• судова діяльність: здійснення судовими органами правосуддя;
• контрольно-наглядова діяльність: реалізація
державними органами контролю та нагляду над
безумовним дотриманням законів на всій території держави.
Згадана класифікація має достатнє наукове і
практичне значення, оскільки, відображаючи реалізацію принципу поділу влади, сприяє впорядкованому розподілу обов’язків між державними
органами в процесі діяльності з реалізації державних функцій.
На наш погляд, перераховані підходи до визначення поняття форм реалізації функцій держави як однорідної діяльності його органів, що не
слід вважати взаємовиключним, найбільш раціональним є їх комплексне використання, так як
це дозволить не лише всебічно розглянути процес
реалізації державою своїх функцій, а й напрацювати конкретні рекомендації стосовно підвищення ефективності державної діяльності.
Характеризуючи правові форми функції оподаткування, слід наголосити, що першорядним
є проголошення у ст. 67 Конституції України
юридико-організаційних основ оподаткування, а
саме: «Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають
до податкових інспекцій за місцем проживання
декларації про свій майновий стан та доходи за
минулий рік у порядку, встановленому законом»
[1]. Відповідні положення Конституції конкретизуються, закріплюються і реалізуються в нормах
Податкового кодексу України [2] та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні
відносини у сфері оподаткування. Цей концептуальний напрям розвитку успішно реалізується в
нормах податкового законодавства, що регулюють
суспільні відносини, пов’язані з наданням пільг та
інших преференцій, що стимулюють інвестиційну діяльність. Податкова система – це сукупність

податків і зборів, інших обов’язкових платежів і
внесків до бюджету і державних цільових фондів,
які діють у встановленому законодавством порядку. Податкова система складається з прямих і непрямих податків. Зміст функції податків полягає
у тому, що процес стягнення податку обов’язково
означатиме розподіл деякого явища або процесу
між платником податку і державою [3].
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Анотація
Новоженіна Н. Є. Класифікація форм реалізації
державних функцій у контексті положень теорії держави і права. – Стаття.
У статті розглянуто класифікацію функцій держави як матеріальну реалізацію основних напрямів державної діяльності у вигляді упорядкованих за зовнішніми властивостями діяльності державних органів і як
форми здійснення функцій держави, що виражаються
в діяльності ключових ланок державного механізму.
Доведено, що у правовій діяльності відображається
взаємозв’язок держави і права, обов’язок держави реалізовувати свої функції винятково на законних підставах і у законний спосіб.
Ключові слова: держава, державні функції, теорія
держави і права, форми реалізації державних функцій.
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Summary

Новоженина Н. Е. Классификация форм реализации государственных функций в контексте положений
теории государства и права. – Статья.
В статье рассмотрена классификация функций государства как материальную реализацию основных направлений государственной деятельности в виде упорядоченных по внешним свойствам деятельности государственных
органов и как формы осуществления функций государства, выражающиеся в деятельности ключевых звеньев
государственного механизма. Доказано, что в правовой
деятельности отражается взаимосвязь государства и права, обязанность государства реализовывать свои функции
исключительно на законных основаниях и законно.
Ключевые слова: государственные функции, государство, теория государства и права, формы реализации государственных функций.

Novozhenina N. E. Classification of forms for the
implementation of state functions in the context of the
state and law theory. – Article.
The article deals with the classification of state
functions as a material realization of the main
directions of state activity in the form of ordered
by the external properties of the activities of state
bodies and as forms of the implementation of state
functions, which are expressed in the activities of key
components of the state mechanism. It is proved that
the legal activity reflects the relationship between the
state and the law, the duty of the state to exercise its
functions exclusively on legal grounds and in a lawful
way.
Key words: forms of realization of state functions,
state functions, state, theory of state and law.

