
5

Павленко В.С. - Корупція і суверенітет: досвід антикорупційної політики Євросоюзу

КОРУПЦІЯ І СУВЕРЕНІТЕТ: ДОСВІД 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОСОЮЗУ

Останніми роками все більше країн 
світу звертають увагу на питання захисту 
національного суверенітету ЄС, та його дер-
жави-члени не є винятком. На рівні Брюс-
селя, а також на рівні окремих європейських 
країн ведуться активні дискусії щодо стану й 
перспектив окремих аспектів європейської та 
національної безпеки, з якими тісно пов’язані 
питання європейської ідентичності. Питан-
ня антикорупційної політики Європейського 
Союзу як союзу європейських країн складне 
не тільки по суті, але також через надто за-
плутану структуру і складність форм такого 
об’єднання. Сьогодні ми маємо справу з трьо-
ма єдиними рівнями європейських країн: 
Європейським Союзом, Шенгенською зоною 
та Єврозоною. На сьогодні в Європейському 
Союзі не відпрацьовано уніфікований 
механізм політичного та правового регулю-
вання. Це зумовлено насамперед слабкою 
політичною інтеграцією країн Євросоюзу. 
Але основна причина полягає у відсутності 
перманентних домовленостей між країнами-
членами про створення такого механізму. У 
статті міститься тлумачення корупції, 
прийнятне для ЄС; визначено форму корупції 
у трьох рівнях європейських країн; наголо-
шено на політичних та правових аспектах 
антикорупційної діяльності ЄС; ці приклади 
ілюструють ефективність та слабкі сторо-
ни антикорупційної діяльності ЄС у сфері 
корупційної політики. Оскільки Європейський 
Союз не має єдиного антикорупційного зако-
ну, кримінальна відповідальність ні юридич-
них, ні фізичних осіб не передбачена. У зв’язку 
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з цим Європейський Союз використовує 
стандарти кримінальної відповідальності 
за корупційні правопорушення, прийняті в 
документах Європейської Комісії та ООН. 
Ефективність антикорупційної політики 
ЄС висвітлюється у статті як залежна від 
інкорпорації антикорупційних заходів у за-
гальному процесі реформ ЄС. Автор дохо-
дить висновку, що ЄС веде активну боротьбу 
з корупцією, яка приносить відчутні резуль-
тати.

Ключові слова: Єврозона, корупція, 
Європейський Союз, корупційний злочин, 
антикорупційний закон, антикорупційна 
діяльність, Рада Європи.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Країни Євросоюзу ревно захищають 

свої суверенні права в таких сферах, як 
управління державними фінансами та бо-
ротьба з корупцією. Країни лише трохи 
відкривають ці сфери для інститутів ЄС, 
коли мова заходить про програми, що фі-
нансуються за участю загального бюджету. 
Євросоюз, у свою чергу, змушений діяти 
без шкоди для принципів невтручання у 
внутрішні справи, шукає шляхи для підви-
щення ефективності бюджетних витрат ЄС 
та недопущення фінансових злочинів. Для 
цього вживаються заходи за чотирма на-
прямами: політико-правова підтримка бо-
ротьби з корупцією, шахрайством, іншими 
фінансовими злочинами; децентралізація 
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процесу прийняття розподільних рішень; 
багаторівневе управління фінансами; жор-
сткі вимоги до країн-кандидатів на вступ 
до Союзу.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор, виділення не 
вирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується 
означена стаття

Питання правової регламентації захис-
ту національного суверенітету ЄС та його 
держав-членів, його стан та перспективи 
розвитку, теоретико-методологічні основи 
досліджуваної проблеми висвітлено в на-
укових працях вітчизняних і зарубіжних 
авторів, таких як, В. Бебик, О. Голобуць-
кий, В. Горбатенко, Я. Жаліло, О. Зощен-
ко, І. Колідушко, А. Колодюк, А. Кудрячен-
ко, Е. Лемберг, Б. Парахонський, М. Роуз, 
Ф. Фукуяма, С. Чукут, Г. Яворська  та інші. 
Окремі аспекти феномену антикорупцій-
ної політики, механізму її реалізації та роз-
витку досліджували такі відомі науковці, 
як А. Бандурка, М. Бондаренко, М. Бур-
гшталлер, А. Гуров, В. Ісправников, В. Ку-
ликов, В. Ларичев, В. Мандибура, І. Ме-
зенцева, С. Симов’ян, Е. де Сото, П. Спі-
ро, Є. Стрельцова, О. Турчинов, Ф. Фель-
дбругге, В. Фельзенбаум, В. Шохін. 

Формулювання цілей статті                   
(постановка завдання)

Мета дослідження полягає у проведен-
ні комплексного наукового аналізу проце-
су реалізації антикорупційної політики, а 
також розробці практичних рекомендацій 
щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів
Серед викликів світовій спільноті на 

сьогодні особливо проблемним залишаєть-
ся питання боротьби з корупцією. Набува-
ючи нових проявів, корупція проникає в 
усі сфери життя, тим самим завдаючи шко-
ди державі. Згідно з оцінками Світового 
банку, щорічно у світі на корупцію витра-

чається один трильйон доларів, ще більшу 
небезпеку становить тісний зв’язок коруп-
ції та організованої злочинності. Ці явища 
становлять симбіоз, доповнюють один од-
ного, тим самим підвищуючи стійкість їх-
ньої діяльності.

Світова спільнота, стурбована тенден-
ціями розвитку корупції, всіляко намага-
ється протистояти цьому явищу, у зв’язку 
з цим проводяться обговорення, прийма-
ються міжнародні стандарти й механізми 
боротьби з корупцією. Однак, здебільшо-
го боротьба з корупцією здійснюється ло-
кально, на національному рівні, оскільки 
процес інтеграції держав у цьому питанні 
протікає повільно. Крім того, серед при-
йнятих міжнародних документів акти де-
кларативного характеру кількісно пере-
вершують загальнообов’язкові документи. 
Також серйозною перешкодою є проблеми 
з уніфікацією законодавства про відпові-
дальність за корупцію.

Перші кроки на рівні Європейського 
союзу у сфері політико-правової підтримки 
боротьби з корупцією були зроблені ще в 
1990-і рр. Серед них – Конвенція про за-
хист фінансових інтересів Європейського 
співтовариства і два протоколи до неї (1995 
– 1997 рр.); Конвенція про боротьбу проти 
корупції серед функціонерів Європейсько-
го Співтовариства і функціонерів держав 
– членів Європейського Союзу (1997 р.); 
Спільний план дій щодо запобігання ко-
рупції в приватному секторі (1998 р.); рі-
шення Європейської комісії про створення 
Європейського бюро з боротьби з шахрай-
ством (EuropeanAnti-FraudOffice) (1999 р.).

Серед недавніх заходів слід згадати 
Рішення Європейської комісії про випуск 
раз на два роки антикорупційних звітів і 
Рішення про створення власної системи 
моніторингу (2011 р.); Перший антико-
рупційний звіт, що містить індивідуальні 
рекомендації для країн-членів (2014 р.) [1]; 
Рішення щодо заснування Європейської 
прокуратури для розслідування справ, 
пов’язаних із фінансовими махінаціями, 
корупцією і неправомірним використан-
ням бюджетних коштів, прийняте 16 дер-
жавами-членами в 2017 р.; Директива Ради 
та Парламенту про кримінальне переслі-
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дування злочинів, які зачіпають фінансові 
інтереси ЄС (директива PIF) (2017 р.) [2]. 
Більшість заходів носить рекомендаційний 
характер, а тому не може кардинально змі-
нити хід боротьби з корупцією. У самих же 
рекомендаціях Євросоюз приділяє увагу 
лише деяким аспектам проблематики; на-
приклад, поза його увагою залишаються 
питання фінансування політичних партій 
та європейських інститутів [3; с. 321]. Де-
централізація – наріжний камінь європей-
ського інтеграційного процесу – означає 
право влади та регіонів розпоряджатися 
ресурсами, переданими їм від структурних 
фондів загального бюджету ЄС [4; с. 191]. Її 
прихильники стверджують, що близькість 
процесу прийняття рішень до громадян 
може спонукати їх брати участь у суспіль-
ному житті і впливати на місцевих поса-
дових осіб [5; с. 288], сприяючи усуненню 
корупції. 

Однак багато досліджень показало 
низьку ефективність децентралізації в бо-
ротьбі з корупцією. Експерти покликають-
ся на сотні випадків фаворитизму, викорис-
тання анонімної власності, хабарництва, 
шахрайства, розтрат, задокументованих 
антикорупційними неурядовими органі-
заціями та журналістськими розслідуван-
нями. Нагадаємо, що кошти структурних 
фондів (Європейського фонду регіональ-
ного розвитку, Європейського соціального 
фонду) орієнтовані на 34% громадян ЄС і 
становлять 0,36% від ВВП ЄС, а для таких 
країн, як Угорщина чи Польща, вони ще 
більш значні – 2,3% і 2,1% від їхнього вало-
вого національного доходу [6; с. 1972]. 

При цьому питання боротьби з витра-
тами фінансових трансфертів не обмеж-
ується країнами Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ). Політологи стверджують, 
що ефективність так званої політики згур-
тування була низькою ще до розширення 
ЄС на Схід. Проблеми з ефективним пе-
рерозподілом коштів бюджету Євросоюзу 
були очевидні і на «вході» в цю систему, і 
на «виході». 

Формування видаткової частини бю-
джету – результат переговорів представ-
ників національних урядів, тому експерти 
дійшли висновку, що політика не робить 

істотного впливу на розвиток дотаційних 
країн і регіонів; зате фінансовий транс-
ферт на користь країн із низьким рівнем 
соціально-економічного розвитку допома-
гає отримати їхню згоду в більш глибоких 
інтеграційних процесах. Говорячи прямо, 
країни віддають свої голоси за інтеграційні 
закони в обмін на гроші із загального бю-
джету. Яскравим прикладом такої «транс-
ферної інтеграції» є, на жаль, і Україна.

Національні органи влади, відповідаль-
ні за розподіл коштів регіонам, які цього 
потребують, повинні виходити з одержа-
них заявок про допомогу й повинні діяти 
відповідно до соціально-економічної необ-
хідності. Однак дані за 2000-і рр. показу-
ють, що політично лояльні національним 
урядам регіони отримували значно більше 
трансфертів (у середньому на 300 євро в 
рік у розрахунку на душу населення), ніж 
регіони, у керівництві яких були представ-
ники опозиційних партій [7]. 

Загалом у період 2019 – 2021 рр. 
European Anti-Fraud Office винесла понад 
п’ятсот рекомендацій державам-членам. 
Приблизно половина з них стала підста-
вою для обвинувального висновку в суді. 
Щорічно European Anti-Fraud Office реко-
мендує до повернення в загальний бюджет 
від 0,5 до 1 млрд євро. Це менше 1% від 
загального бюджету. Однак, за даними Ра-
хункової палати, ці суми занижені приблиз-
но в чотири рази в силу того, що наднаціо-
нальна система перевірки покладається на 
дані, надані державами-членами. Недавнє 
дослідження показало, що доступ держав 
– членів Євросоюзу з низьким рівнем соці-
ально-економічного розвитку до загально-
го бюджету зміцнив корупцію в їхніх влад-
них структурах. Експерти навіть провели 
аналогію з «ресурсним прокляттям» (коли 
постійна присутність цінного природного 
ресурсу парадоксально ускладнює еконо-
мічне зростання) з тією лише різницею, 
що таким гарантованим доходом країн 
південної, центральної та східної Європи 
стала допомога з бюджету Евросоюзу. На-
приклад, у рамках Програми прикордон-
ного співробітництва Угорщини та Румунії 
в 2017 – 2019 рр. 25 – 50 млн євро були ви-
трачені на будівництво доріг, які нікуди не 
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ведуть; через складну систему державних 
закупівель та субпідряду «успішним» під-
рядником стала угорська дорожня компа-
нія Duna Aszfalt Kft. [8; с. 261].

Ще одна компанія – EliosInnovatívLtd, 
співвласником якої є Їшва Тіборц та зять 
прем’єр-міністра Угорщини, збільшила 
свій оборот на кілька мільйонів євро. Її 
успіх полягав у 19-ти виграних проєктах 
громадського освітлення, з яких не менше 
ніж у восьми випадках компанія була єди-
ним учасником торгів. У доповіді European 
Anti-Fraud Office регулярно включаються 
розслідування за фактами надання вла-
дою і компаніями різних країн Євросою-
зу неправдивої інформації про кількість і, 
отже, вартість використовуваних матері-
алів і устаткування при закупівлях, про-
фінансованих із загального бюджету. Так, 
за результатами розслідування Греції, що 
представила недостовірні дані про вироб-
ництво оливкової олії (у п’ять разів пере-
вищили реальні), було рекомендовано по-
вернути 374 тис. євро, виплачених у вигля-
ді субсидій з сільськогосподарського фонду 
загального бюджету Євросоюзу. Кілька мі-
льярдів євро, виділених Калабрії, одному 
з найпроблемніших районів Італії, просто 
зникли разом з її фірмами-підрядниками 
[9].

Тему корупції в бюджетних фінансах 
було порушено в 2018 р. у великому огля-
ді на замовлення Єврокомісії [11]. Одна з 
рекомендацій звіту – відмовитися від фі-
нансової підтримки депресивних регіонів 
і перейти до соціальних контрактів між 
ЄС і громадянами. Такі контракти могли б 
кардинально вирішити проблему корупції, 
забезпечили б мінімальний гарантований 
дохід населенню і вирішення проблеми 
бідності. Однак рекомендація була відки-
нута Комісією.

Оригінальний своєю простотою спосіб 
протидії корупції – багаторівневе управ-
ління програмами, що практикується до-
сить давно (з 1989 р). Його зміст полягає 
в підключенні до фінансування декількох 
партнерів, зокрема міжнародних фінан-
сових організацій. На виході, відповідно, 
створюється можливість для незалежного 
зовнішнього аудиту й легального втру-

чання у фінансову сферу. Звісно ж, це 
найбільш ефективний спосіб запобігання 
корупції та порушень. Однак і тут не все 
очевидно.

Національні органи державної влади 
повинні бути зацікавлені в діях щодо запо-
бігання й виявлення порушень і шахрай-
ства на будь-якому етапі управління фінан-
сами, які надходять із фондів Євросоюзу. 
Справа в тому, що ризик бути обвинуваче-
ним налаштовує на належне врядування. 
Виявлені незалежними організаціями, зо-
крема НПО, журналістами, Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ), афілійовани-
ми структурами допомоги при оформлен-
ні заявок на субсидії з фондів (наприклад, 
Джаспер), іншими МФО, шахрайські опе-
рації з фінансами з бюджету Євросоюзу мо-
жуть сприяти прийняттю рішень про по-
вернення виданих коштів або про фінан-
сові санкції. 

Якщо виконавцю проєкту не вдасть-
ся забезпечити погашення суми, надміру 
сплаченої в результаті виявленого пору-
шення, держава-член, на території якого 
перебуває бенефіціар, зобов’язана відшко-
дувати суму. Виникає парадокс: по-перше, 
корумповані уряди не прагнуть залучати 
МФО до співфінансування програм регіо-
нального розвитку; по-друге, виникає ри-
торичне питання: чи не тому в кредитах 
ЄІБ різко скорочується частка програм ре-
гіонального розвитку.

Нині Єврокомісія планує впровадити 
технологію багаторівневого управління в 
партнерські угоди з країнами й регіона-
ми світу. Поставлено мету включати по-
ложення щодо боротьби з корупцією в усі 
майбутні торговельні угоди, починаючи з 
переговорів у сфері інвестиційного парт-
нерства й закінчуючи будь-якими форма-
ми угод про асоціацію. Амбіційність заду-
му полягає в можливості моніторингу ді-
яльності, пов’язаної з держзамовленнями 
або державною фінансовою допомогою, а 
також контролю внутрішніх реформ, спря-
мованих на досягнення мети – верховен-
ства закону. Натомість ЄС пропонує торго-
ві преференції.

На сьогодні вони можуть бути дані кра-
їнам, які ратифікували й реалізують міжна-
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родні конвенції, що стосуються належного 
управління, включаючи Конвенцію ООН 
проти корупції. Поки рано судити про 
успішність задуму. Однак не можна й не-
дооцінювати Євросоюз, керівництво якого 
наполегливе в реалізації своїх ідей.

У рамках проєкту Сьомої рамкової про-
грами ЄС профінансовано спеціальний 
проєкт «Anti-corruption», присвячений під-
вищенню ефективності боротьби з коруп-
цією та пошуку нових політтехнологій у 
цій сфері. 

У процесі підготовки до розширення 
ЄС розробив систему жорстких критеріїв 
відбору країн-кандидатів. Зокрема, його 
антикорупційна політика щодо кандида-
тів також відрізняється вимогливістю [12; 
с. 103], що різко контрастує з політикою 
щодо чинних членів союзу (де між інсти-
тутами ЄС та країнами-членами діє чіт-
кий поділ компетенцій, і ЄС зводить свою 
участь до загальних принципів і рекомен-
дацій). Таким чином, він дуже близько пі-
дійшов до сфер, що належать до компетен-
ційного суверенітету держав.

Зокрема, в Угодах про партнерство, 
спрямованих на приєднання країн Цен-
тральної і Східної Європи до Євросоюзу, 
було вказано на необхідність розробки наці-
ональних антикорупційних програм, рати-
фікації міжнародних конвенцій у сфері про-
тидії корупції, введення кодексів поведінки 
для державних службовців і в приватному 
секторі, розкриття інформації про майно 
державних службовців, впровадження зако-
нів щодо захисту викривачів корупції і про-
зорого фінансування політичних партій.

Спеціальна експертна група стежила за 
тим, як країни-кандидати виконують ви-
моги, результати публікувалися в регуляр-
них доповідях. У країнах-кандидатах було 
створено національні бюро з боротьби з 
шахрайством при сприянні European Anti-
Fraud Office. У 2005 р. до вимог до країн-
кандидатів додано ще одну главу – № 23, 
присвячену реформуванню судової систе-
ми, оцінці її незалежності, а також дотри-
манню принципу верховенства права та 
захисту основних прав і свобод.

Однак як тільки держави стають повно-
правними учасниками Європейського Со-

юзу, політичний вплив на них знижується 
до мінімуму, передбаченого в установчих 
договорах. У результаті падає й чинов-
ницька дисципліна. Наведемо окремі фак-
ти. У 2006 р. парламент Словенії відхилив 
створення антикорупційної комісії; міністр 
юстиції М. Маковей відсторонена від поса-
ди після вступу Румунії в ЄС у 2007 р. (вона 
була призначена на цю посаду в 2004 р і 
стала ініціатором антикорупційних ре-
форм в Румунії, зокрема вимагала неза-
лежності національного антикорупційного 
органу та проведення перевірок доходів 
парламентарів і державних службовців) 
[14]. У 2018 р. через виявлені випадки 
шахрайства ЄС заморозив доступ Болгарії 
до фінансової допомоги, а також відмовив 
в акредитації двох національних агентств, 
відповідальних за реалізацію фінансових 
коштів за програмою ФАРЕ (PHARE) [15; 
с. 203].

Висновки з цього дослідження                 
й перспективи подальших досліджень              

у цьому напрямі
Отже, простежується активність євро-

пейських інститутів щодо створення тех-
нології втручання в одну з чутливих сфер 
відповідальності держави – боротьбу з 
корупцією, а саме: Євросоюз конструює 
наднаціональну антикорупційну політику. 
Європейським інституціям вдалося сфор-
мувати власний порядок денний і інстру-
ментарій у боротьбі з корупцією, головним 
чином у сфері своїх фінансових інтересів. 
Разом з тим, наукові дослідження та офі-
ційні джерела свідчать, що всі способи 
протидії корупції та фінансовим порушен-
ням, що використовуються Євросоюзом, 
не приносять бажаного ефекту. Обмежені 
результати досяжні в разі залучення неза-
лежних партнерів до участі в перерозпо-
дільних програмах загального бюджету. 
Розширення ЄС на схід підтвердило, що 
Євросоюз не здатний серйозно впливати 
на проблему корупції в державах-членах. 
Отримані результати говорять також не 
на користь загального бюджету і європей-
ської системи фінансового перерозподілу. 
На сьогодні вона не може гарантувати ці-
льове використання коштів, призначених 
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для модернізації, у державах-членах ЄС. 
У корумпованих суспільствах, до яких, на 
жаль, належать і країни ЄС, такі методи 
призведуть до більшого навантаження на 
споживачів замість очікуваної модерніза-
ції.
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CORRUPTION AND SOVEREIGNTY: 
ANTI-CORRUPTION POLICY 

EXPERIENCE OF THE EUROPEAN 
UNION

In recent years, more and more countries 
worldwide pay attention to the issue of 
protecting the EU national sovereignty, and 
its member states are no exception. At the 
level of Brussels, as well as at the level of 
individual European countries there are 
active discussions on the state and prospects 
of individual aspects of European and 
national security, which are closely related 
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to European identity. The issue of an anti-
corruption policy of the European Union as 
an alliance of European countries is difficult 
not only in its essence, but also through a 
very confusing structure and complexity of 
forms of such an association. Today we are 
dealing with three single levels of European 
countries: European Union, Schengen Zone 
and Eurozone. Today, a unified mechanism 
of political and legal regulation has not been 
worked out in the European Union. This is 
primarily due to the weak political integration 
of the countries of the European Union. But 
the main reason is the absence of permanent 
agreements between member states on the 
creation of such a mechanism. The article 
suggests the interpretation of corruption, 
acceptable to the EU; determines the form 
of corruption in three levels of European 
countries; emphasizes the political and legal 
aspects of the EU anti-corruption activity; 

these examples illustrate the efficiency and 
weaknesses of the EU anti-corruption system 
in the field of corruption policy. Since the 
European Union does not have a single anti-
corruption law, criminal liability of neither 
legal nor individuals are provided. In this 
regard, the European Union uses a criminal 
liability standards for corruption offenses 
adopted in the European Commission and 
the UN documents. The effectiveness of the 
EU anti-corruption policy is highlighted in 
the article as dependent on the incorporation 
of anti-corruption measures in the general 
process of EU reforms. The author concludes 
that the EU is actively fighting corruption 
that brings tangible results.

Key words: Eurozone, corruption, 
European Union, corruption offence, anti-
corruption law, anti-corruption activities, 
European Council.


