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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Богдан ВИТВИЦЬКИЙ,

департамент Юстиції США, 
Посольство США, радник з 
правових питань, учасник 
програми «Виклик тисячоліт-
тя» (ММС)

У 2006-ому році Україна звернулася до Сполучених штатів Америки з проханням надати 
технічну допомогу в питанні боротьби з корупцією. Американська урядова корпорація 
«Виклики тисячоліття», що фінансується конгресом США, погодилася надати допомогу 
Україні. Проект, котрий реалізується в Україні за допомогою уряду США, складається з 
5 компонентів, кожен з яких спрямований на зниження рівня корупції в різних секторах 
громадського та соціального життя. Наприклад, перший компонент було спрямовано на 
зміцнення функції громадянського суспільства, засобів масової інформації, громадських 
організацій. Другий компонент направлений на зниження рівня корупції в судовій гілці 
влади, 5 – на зниження корупції в системі вищої освіти. До речі, одним із завдань 5-ого 
компонента є допомога впровадження незалежного тестування для учнів-абітурієнтів. 
Нині ж я займаюся 3 компонентом, спрямованим на зниження рівня корупції серед пу-
блічних службовців.

КОРУПЦІЯ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ: 
МЕТОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ

Департамент юстиції США погодився 
взяти на себе відповідальність за впроваджен-
ня 3-ого компонента. Допомагає його впрова-
джувати організація USAID. У США департа-
мент юстиції поєднує у собі ті функції, котрі 
виконує в Україні генеральна прокуратура та 
міністерство юстиції.

Департамент юстиції США запросив 
мене та двох моїх колег приїхати в Україну 
на 2,5 роки й працювати над реалізацією вже 
згаданого 3-ого компонента. Ми є федераль-
ними прокурорами, кожен з нас має ступінь 
доктора наук з юриспруденції. Допомагає нам 
команда досвідчених українських юристів.

Українською державою були поставле-
ні такі завдання нашому проекту: розробити 
кодекс професійної етики публічних служ-
бовців, розробити законопроект про ефектив-
ну систему декларування доходів майнового 
стану й видатків, а також заснувати й впро-

вадити підрозділи внутрішніх розслідувань 
(пілотний проект організовано у державній 
прикордонній службі).

На даний час ми  зініціювали створен-
ня 3 окремих робочих груп, що складаються 
з представників різних українських мініс-
терств та відомств: РНБО, міністерства юсти-
ції, Головного управління державної служби, 
державної прикордонної служби, державної 
податкової адміністрації тощо. Ці робочі гру-
пи розробили модельний кодекс професійної 
етики, модельний законопроект щодо ство-
рення ефективної системи декларування до-
ходів публічних службовців, допомогли ор-
ганізувати роботу внутрішніх підрозділів по 
боротьбі з корупцією.

Але спершу слід зауважити, що боротьба 
з корупцією для України має бути пріоритет-
ною. Корупція – це економічне самогубство 
для будь-якої країни. Якщо іноземний інвес-
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тор має вибір інвестувати в країни з нижчим 
або ж вищим рівнем корупції, то вибір оче-
видний. Отже, громадяни більш корумпо-
ваної країні втрачають робочі місця та інші 
економічні блага , що надходять разом з іно-
земними інвестиціями. 2 лютого цього року у 
німецькій газеті з’явилася стаття – «Інвестори 
залишають Україну через кризу та корупцію», 
в якій йшлося про те, що в Україні надзвичай-
но високий рівень корупції. Зокрема писали, 
що лише ізраїльські інвестиційні компанії від 
початку фінансової кризи втратили на україн-
ському ринку півмільярда доларів. Звичайно, 
це змусило багатьох з них відмовитися від біз-
несу в Україні. Зокрема, про таке рішення ого-
лосив Ханан Мор – власник іноземної групи 
інвестиційних компаній. Він сказав: «Криза 
не вдарила по нашій діяльності так, як це зро-
била тамтешня корупція. Тому ми припиняє-
мо всі ділові ініціативи у цій країні». Більше 
того, Ханан Мор закликав усіх інвесторів зро-
бити так само.

Протягом багатьох століть основним за-
вданням держави було дотримання порядку у 
середині країни та захист громадян від зовніш-
ніх загроз. У сучасному ж світі в розвинутих 
країнах забезпечення справедливості та закон-
ності стало ще однією функцією держави. Це 
означає, що робота суддів повинна базуватися 
на суті справи, а не дружніх стосунках, по-
літичних мотивах чи хабарах, правоохоронні 
органи повинні дотримуватися правил та за-
стосовувати закон таким чином, щоб бідні та 
багаті, можновладці та прості люди були рівні 
перед правосуддям.

Загалом корупція існує в усіх державах 

світу, адже нема такої країни, де б усі мешкан-
ці були добросовісними громадянами. Різниця 
ж у тому, що є країни з епізодичними проявами 
корупції та системною корупцією. Наприклад, 
у штаті Нью-Джерсі, котрий належить до моєї 
юрисдикції як прокурора федерального окру-
гу юстиції США, за останні 5 років було при-
тягнуто до кримінальної (саме кримінальної, 
а не адміністративної) відповідальності понад 
100 публічних службовців за різні корупційні 
діяння. Але все одно, це епізодичні випадки, 
а не системна корупція. Це говорить про те, 
що США (як й інші країни з епізодичними 
проявами корупції) ефективно використовує 
різні системні механізми для зменшення рів-
ня корупції, а також активно працює над роз-
криттям випадків виявлення корупції та по-
каранням винних. На противагу епізодичній, 
системна корупція існує у країнах, які й досі 
не виявили або політичної волі подолати ко-
рупцію, або не знайшли засобів для впрова-
дження перевірених механізмів подолання ко-
рупції. У таких країнах до корупційних діянь 
залучена велика кількість публічних службов-
ців, а механізми подолання корупції – недієві. 
На жаль, більшість громадян у таких країнах 
вже вважають корупцію нормальним явищем, 
якого неможливо уникнути.

Отож, що треба робити Україні, щоб з 
країни зі системною корупцією перейти до 
категорії країн з епізодичними виявами ко-
рупції? Слід зазначити, що існування кодек-
су професійної етики публічних службовців 
є необхідним. Щоб уникнути непорозумінь, 
слід точно з’ясувати, хто належить до катего-
рії публічних службовців. Публічні службовці 
– це люди, котрі уповноважені на виконання 
функцій держави та органів місцевого само-
врядування. Кодекс має чітко та детально ви-
значати конкретні правила професійної етики, 
якими варто керуватися під час виконання 
своїх службових обов’язків. Детальність та 
точність – дуже суттєві, кодекс не може бути 
декларативного характеру. Крім того, кодекс 
має показувати й громадянам, чого варто очі-
кувати, а чого не можна вимагати від публіч-
них службовців.

Розглядаючи дану тему, дуже важливо 
зрозуміти, що таке конфлікт інтересів для пу-

 в Чернівцях, на круглому столі під назвою «Інструменти 
запобігання та протидії корупції в сфері публічної служби»
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Витяг з кодексу професійної етики публічних службовців
РОЗДІЛ II. ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 5. Пріоритет інтересів публічної 
служби

Представляючи інтереси держави чи тери-
торіальної громади у відносинах з іншими осо-
бами, в тому числі у судах, публічний службо-
вець має діяти виключно в інтересах публічної 
служби з урахуванням того, що зміст і спрямо-
ваність діяльності держави визначають права і 
свободи людини та їх гарантії.

Стаття 6. Уникнення конфлікту інтересів
1. Публічний службовець зобов’язаний 

уникати виникнення конфлікту інтересів у сво-
їй службовій діяльності, а також уникати вчи-
нення дій чи бездіяльності, що можуть спри-
чинити виникнення такого конфлікту інтересів 
або створити враження його наявності.

2. Публічному службовцю забороняється 
прямо чи опосередковано спонукати у будь-
який спосіб підлеглих до прийняття рішень, 

вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх 
приватних інтересів.

Стаття 7. Неупередженість
Публічний службовець в процесі реалі-

зації своїх службових повноважень має діяти 
неупереджено, тобто без урахування мотивів 
чи обставин, що не стосуються предмету його 
службової діяльності, в тому числі незважаю-
чи на особисту прихильність або неприязнь до 
будь-яких осіб, а також на політичні, релігійні 
чи інші особисті погляди чи переконання.

Стаття 8. Політична нейтральність
У своїй службовій діяльності публічний 

службовець зобов’язаний дотримуватись ви-
мог щодо політичної нейтральності, тобто 
уникати демонстрації у будь-якому вигляді 
своїх політичних переконань або поглядів, не 
використовувати службові повноваження в ін-
тересах політичних партій чи їх осередків. Об-

блічних службовців. А конфлікт інтересів – це 
протиріччя між приватними інтересами пу-
блічного службовця та інтересами служби, на-
явність якого може вплинути на об’єктивність 
та неупередженість прийняття рішень, а також 
на вчинення чи не вчинення дій в процесі його 
службової діяльності. Кодекс професійної 
етики публічних службовців, окрім того, що 
дає визначення конфлікту інтересів має й да-
вати інструкції, як цього конфлікту інтересів 
уникати. Наприклад, шляхом позбавлення пу-
блічного службовця приватного інтересу, усу-
нення службовця від права приймати рішення 
тощо. 

Щоб кодекс діяв так, як цього вимагає 
міжнародний досвід, слід забезпечити його 
реалізацію на практиці. Це робиться двома 

основними методами. По-перше, треба ство-
рити добре організовану учбову програму, 
щодо вимог професійної етики. Кожен служ-
бовець має проходити подібне навчання. До 
того ж, таке навчання має здійснюватися не 
лише при вступі особи на державну службу, 
а періодично. Наприклад, я як федеральний 
прокурор штату, зобов’язаний щорічно про-
ходити навчання щодо професійної етики, що 
стосується моєї роботи. Наприкінці тренінгу 
я щорічно підписом засвідчую, що пройшов 
цей тренінг. До речі, він може тривати лише 
кілька годин, але проходити його обов’язково 
щорічно. Проходять його усі – від міністра до 
посадовця найнижчої ланки. По-друге, щоб 
кодекс був дієвим необхідно розробити ефек-
тивну систему санкцій, котрі мають пропо-
рційно залежити від провин. Говорячи про це, 
ми маємо на увазі дисциплінарні, адміністра-
тивні та кримінальні покарання. Повинні бути 
чітко визначені процедури щодо застосування 
санкцій. 

Я та мої колеги з департаменту юстиції 
готові допомагати Україні долати корупцію, 
але перш за все це питання має хвилювати са-
мих українців.

блічних службовців. А конфлікт інтересів – це 

 Б. Витвицький та директор ЧЦППК М. Ярмистий
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меження щодо політичної діяльності публіч-
них службовців встановлені цим Кодексом.

Стаття 9. Прозорість у службовій діяль-
ності публічних службовців

1. Прозорість у службовій діяльності пу-
блічних службовців передбачає можливість 
будь-якої зацікавленої особи отримати у ви-
значеному законодавством порядку від орга-
ну публічної влади або окремого публічного 
службовця інформацію про його діяльність та 
рішення, за винятком інформації, доступ до 
якої відповідно до закону є обмеженим.

2. Прозорість у діяльності публічних служ-
бовців забезпечується шляхом оприлюднення у 
засобах масової інформації або в інший спосіб 
проектів нормативно-правових актів, прийня-
тих нормативно-правових актів та правових 
актів індивідуального характеру; забезпечення 
вільного доступу до інформації довідкового 
характеру; забезпечення можливості звернен-
ня до органу публічної влади або окремого пу-
блічного службовця зі зверненням про надання 
відповідної інформації.

3. Публічний службовець повинен з по-

вагою ставитися до діяльності представників 
засобів масової інформації щодо інформуван-
ня суспільства про діяльність органів публіч-
ної влади, їх посадових осіб, а також надавати 
таким представникам у встановлених законом 
випадках і порядку достовірну інформацію або 
сприяти в її отриманні, за винятком інформа-
ції, доступ до якої відповідно до законодавства 
України є обмеженим.

Стаття 10. Забезпечення конфіденцій-
ності

Публічному службовцю забороняється роз-
голошувати чи використовувати в інший спосіб 
конфіденційну інформацію, що стала йому ві-
домою у зв’язку з виконанням своїх службових 
обов’язків за винятком випадків, встановлених 
законом.

Стаття 11. Уникнення отримання не-
правомірної вигоди у зв’язку зі здійсненням 
службової діяльності

У своїй службовій діяльності публічний 
службовець має уникати отримання неправо-
мірної вигоди, в тому числі у формі подарунків, 
у зв’язку зі здійсненням службової діяльності.

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ

РУМУНІЯ-УКРАЇНА-МОЛДОВА 2007-2013
26 березня 2009р. у бібліотеці Чернівецького 

обласного центру естетичного виховання «Юність 
Буковини» відбувся круглий стіл „Транскордонне 
співробітництво в контексті спільної операційної 
програми Румунія-Україна-Молдова 2007-2013”.

Організаторами круглого столу були:
- Чернівецький регіональний центр пере-

підготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, державних підприємств, установ та ор-
ганізацій 

- управління зовнішніх зносин та зовнішньо-
економічної діяльності обласної державної адміні-
страції. 

На засіданні круглого столу обговорювалися 
наступні питання: 

1. Транскордонне співробітництво в умовах 
членства України в СОТ;

2. Єврорегіон «Верхній Прут»: досвід, пробле-
ми, перспективи; 

3. Розвиток транскордонних проектів в рамках 
спільної операційної програми Румунія-Україна-

Молдова 2007-1013; 
В обговоренні взяли участь представники вла-

ди, громадських організацій та бізнесових структур 
з України та Румунії. Зокрема:

1. Сергій Леонідович КУРЕННОЙ– началь-
ник управління зовнішніх зносин та зовнішньоеко-
номічної діяльності облдержадміністрації;

2. Зіновій Самуїлович БРОЙДЕ– радник голови 
облдержадміністрації, директор ДНТЦ “Екоресурс”; 

3. Адріана НІКУЛА – експерт з програм Регі-
онального бюро транскордонного співробітництва 
(м. Сучава, Румунія);

4. Дорін ПОПЕСКУ – в. о. Генерального кон-
сула Румунії в Чернівцях;

5. Микола Олексійович КАЛИНОВСЬКИЙ 
– начальник відділу транскордонного співробітни-
цтва управління зовнішніх зносин та зовнішньоеко-
номічної діяльності облдержадміністрації;

6. Сергій Михайлович ГАКМАН – заступник 
директора-начальник науково-дослідного відділу 
Чернівецького регіонального центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації. 


