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Постановка проблеми та її актуальність. 

Корупція є однією із найактуальніших соціаль-

них проблем сучасності, вирішення якої є запо-

рукою політичної стабільності. Корупційні про-

яви у будь-якому суспільстві являють собою за-

грозливий та небезпечний механізм, який під-

порядковує собі всі сфери життя суспільства. 

Боротьба з корупцією вже вийшла за формальні 

межі й стала предметом пильної уваги інститу-

тів держави, громадських організацій, засобів 

масової інформації, пересічних громадян. 

В умовах слабких демократичних традицій, 

недосконалості національного законодавства та 

недостатнього рівня правової культури грома-

дян корупція спричиняє негативні наслідки для 

всіх верств українського суспільства, деморалі-

зує громадян і руйнує їх довіру до держави.  

При виробленні державної антикорупційної 

стратегії і відповідних механізмів щодо подо-

лання корупції слід врахувати, що це складне 

явище, причини якого не стільки в недоскона-

лості поведінки людини, скільки в організації 

владних механізмів. 

Незважаючи на докладені зусилля й деякі до-

сягнення, в Україні належить здійснити ще чи-

мало реформ в галузі протидії корупції. І розпо-

чати втілювати конкретні заходи боротьби з ко-

рупцією необхідно з місцевого рівня. Тому що 

саме органи місцевого самоврядування утво-

рюють первинну корупційну систему регулю-

вання суспільних відносин, і є підґрунтям для 

поширення корупції в межах усієї держави. 

Аналіз досліджень і публікацій. Незважаю-

чи на велику кількість досліджень економічних, 

політичних, правових та соціальних чинників, 
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що сприяють виникненню корупції, бракує 

праць, у яких би безпосередньо висвітлювалася 

проблема корупції в органах місцевого само-

врядування. 

Ґрунтовні дослідження з питання боротьби з 

корупцією здійснили такі автори, як: 

І. Бондаренко, П. Добродумов, В. Лукомський, 

О. Прохоренко, Б. Романюк, А. Сафоненко, 

О. Ткаченко. Вивченням проблем складу коруп-

ційного правопорушення займалися такі вчені, 

як Д. Бахрах, І. Коліушко, О. Кривуля, В. Рєз-

вих, В. Севрюгін. Правова природа протидії ко-

рупції досліджувалася в працях Ю. Битяка, 

І. Голосніченка, О. Терещука. 

Незважаючи на активність учених у сфері 

адміністративного права щодо вивчення про-

блем протидії корупції, на сьогодні нагальним є 

визначення оптимальних шляхів становлення та 

розвитку методологічних засад дослідження 

феномену корупції. 

В основу методології дослідження покладені 

загальнотеоретичні й спеціальні методи науко-

вого пізнання, принципи і підходи щодо визна-

чення адміністративно-правового механізму за-

побігання та протидії корупції в органах місце-

вого самоврядування України, аналіз сутності, 

змісту і форм реалізації влади органами місце-

вого самоврядування на сучасному етапі, їх міс-

ця у застосуванні адміністративно-правового 

механізму запобігання та протидії корупції.  

Виклад основного матеріалу. Як і будь-яка 

діяльність, боротьба з корупцією забезпечується 

через застосування певних методів, які створю-

ють умови ефективної діяльності, службової ди-

сципліни тощо. Так, у теорії права під методом 

розуміється сукупність прийомів та засобів (за-

ходів), за допомогою яких втілюються в життя 

певні цілі [1, с. 47].  

Тобто метод – це спосіб впливу керуючого 

суб’єкта на поведінку керованого об’єкта 

[2, c. 38].  

Наукова достовірність досліджень та їх ре-

зультатів значною мірою залежить від методо-

логічної бази, що визначається необхідністю 

врахування феномену адміністративного права 

[3, с. 7].  

Загальновизнаним є положення, що метод 

визначається предметом і завданнями дос-

лідження. Разом з тим багато залежить не лише 

від предмета, а й від розуміння, тобто від теорії 

предмета. Тому не випадково, що кожній теорії 

властивий свій метод, що метод – це не лише 

спосіб дослідження, а й теорія. Наприклад, за-

лежно від розуміння суті і структури особи ко-

рупціонера, детерміністської природи коруп-

ційної поведінки, вирішальною мірою визнача-

ється методологія дослідження. 

Глибоко і достовірно пізнати соціальні яви-

ща дозволяє діалектичний підхід. Він сприяє 

правильному вирішенню таких важливих для 

дослідження проблем, як співвідношення буття і 

свідомості, фізичного і духовного, соціального і 

біологічного, необхідного і випадкового, зага-

льного зв’язку явищ у їх постійному розвитку, 

єдності і боротьби протилежностей, переходу 

кількісних змін у якісні. 

Як зазначає відомий вчений у сфері адмініс-

тративного права П. Грабовскій, проблема діа-

лектики щодо дослідження корупції лежить в 

основі методології будь – якої науки, оскільки 

становить засади теорії пізнання. Філософи гли-

боко проникли в розуміння того, яким шляхом 

розвивається наукове пізнання, які найважливі-

ші закономірності його руху від зовнішніх сто-

рін явищ, що вивчаються до її внутрішньої сут-

ності. Завдання науки в тому, щоб видимий у 

явищі рух звести до дійсного внутрішнього ру-

ху, бо якби форма прояву і суть речей збігалися, 

то наука була б зайвою [4, с. 10-11]. 

Завдання будь – якого дослідження полягає у 

тому, щоб за допомогою законів і категорій 

діалектики обрати такі методи, які б дали мож-

ливість розкрити суть явища, встановити зако-

номірності його розвитку, історичні форми про-

яву. 

Зазначимо, що наукове пізнання проходить 

три фази: від вивчення початкового цілого, тоб-

то розвитку предмета у всій його складності, як 

безпосередньо даного, через розгляд різних ас-

пектів предмета шляхом створення відповідних 

абстракцій до їх зв’язку між собою для відтво-

рення початкового предмета в його цілісності і 

конкретності. Неможливо пізнати ціле інакше, 

як спочатку розкласти його на окремі елементи, 

з’ясувати їх функції та взаємозв’язки, що в свою 

чергу обумовлені функціонуванням системи в 

цілому. В цьому суть діалектики, яка враховує 

суперечність пізнання і спирається на принцип 
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розвитку, метод сходження від абстрактного, 

тобто нерозвинутого, не наповненого визначен-

нями, до конкретного, тобто розвинутого, зба-

гаченого визначеннями. При цьому хід абстрак-

тного мислення відповідає дійсному стану ре-

чей. 

При вивченні того, що становить предмет 

дослідження, велике значення мають такі філо-

софські закони, як закон єдності і боротьби про-

тилежностей, переходу кількісних змін у якісні, 

заперечення заперечення, а також категорії: 

причини і наслідку, загального, особливого і 

одиничного, необхідного і випадкового, можли-

вості і дійсності, змісту і форми, суті і явища 

тощо. До арсеналу дослідження входять й інші 

загальнонаукові методи, які у своїй сукупності 

становлять методологію науки, під якою розу-

міють систему певних теорій, що виступають як 

керівний принцип, знаряддя наукового аналізу, 

засіб реалізації вимог цього аналізу. 

Філософське розуміння методології вказує на 

її нерозривний зв’язок з методами. На її основі 

розробляються загальнонаукові та спеціальні 

методи. В них проявляються методологічні за-

сади матеріалістичної діалектики. Методи дос-

лідження реалізують ці засади на практиці [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що в основі 

методології лежать закони і категорії діалекти-

ки. Це – база як для загальнонаукових, так і 

спеціальних методів (соціологічних, статистич-

них, психологічних тощо).  

З метою одержання найбільш достовірних 

наукових результатів дослідження застосовува-

лися такі методи: 

Соціологічні (анкетування, інтерв’ювання, 

вивчення документів, експеримент, метод екс-

пертних оцінок тощо). Вони дають змогу глиб-

ше пізнати соціальний аспект явищ, процес їх 

детермінації, зібрати емпіричний матеріал, що 

характеризує як стан і динаміку корупції в ці-

лому, так і окремих її видів, модернізацій, 

з’ясувати чинники злочинності та розробити за-

ходи боротьби з нею. Соціологічні методи 

знайшли своє застосування під час аналізу вну-

трішніх і зовнішніх чинників і суспільних про-

цесів, що обумовили виникнення, еволюцію та 

конституційне оформлення корупційних відно-

син в органах місцевого самоврядування Украї-

ни. Соціологічні методи дозволили поглиблено 

вивчити громадську думку про це явище, 

сприйняття його електоратом тощо.  

Статистичні методи (масового спосте-

реження, групування, узагальнених показників) 

дозволяють дослідити масив злочинів і за допо-

могою отриманих показників встановити зако-

номірності і взаємозалежності розвитку, перей-

ти від випадкового й одиничного до стійкого і 

закономірного, побачити якісні ознаки явища, 

що досліджується. 

Історично – порівняльний метод допомагає 

вивчити тенденції розвитку корупції, зміни її 

стану і структури за той чи інший період, без 

чого неможливо розробити ефективні заходи 

протидії їй. Історично – порівняльний метод не-

обхідний для дослідження еволюції системи за-

побігання та протидії корупції, виявлення особ-

ливостей функціонування системи запобігання 

та протидії корупції за кордоном та порівняння 

з вітчизняною ситуацією у цій галузі. 

Використовуючи історичний метод, можливо 

досліджувати багатий вітчизняний та зарубіж-

ний досвід правової науки, відображений у нау-

ковій літературі. За допомогою історичного ме-

тоду прослідковується еволюція наукових пог-

лядів щодо запобігання та протидії корупції в 

органах місцевого самоврядування України.  

Історичний метод орієнтує дослідника на по-

требу розглядати корупцію у порівняльно – іс-

торичному аспекті – у розвитку й зміні їх соціа-

льних зв’язків та обумовленостей, застерігає від 

суб’єктивізму і однобічного підходу, забезпечує 

системність дослідження. 

Використання порівняльного методу обумо-

влює необхідність порівняння різних типів ко-

рупційних правопорушень них з метою вияв-

лення їх загальних рис і специфічних особливо-

стей, пошуку шляхів оптимізації правової сис-

теми в Україні на основі збагачення найвидат-

нішими здобутками цивілізованої правової дум-

ки. 

Порівняльний метод складає основу форму-

лювання пропозицій щодо вдосконалення пра-

вового регулювання антикорупційної діяльнос-

ті. Цей метод дає можливість порівняти різні 

економіко-політичні системи і тим самим забез-

печити достатньо ефективний механізм вивчен-

ня ситуації, дозволяє здійснювати адекватне 

впровадження нових розроблених методів боро-
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тьби з корупцією в програми, що тільки розроб-

ляються. 

Для сучасної України, яка прагне стати де-

мократичною, соціально-правовою державою, 

порівняльний аналіз досвіду окремих країн що-

до вироблення механізмів запобігання та проти-

дії корупції в органах державної влади має ве-

личезне значення. Завдяки порівняльному мето-

ду науковий характер державно-правових дос-

ліджень, у тому числі функціонального характе-

ру, піднімається на нову висоту завдяки виходу 

за межі однієї національної правової системи. 

Порівняння у сфері права дозволяє краще зро-

зуміти специфіку вітчизняного державно-

правового розвитку в контексті світового досві-

ду [7, с. 91].  

Порівняльний метод застосовувався автором 

під час дослідження доцільності запровадження 

в діяльності державних органів України тих чи 

інших методів та заходів боротьби з корупцією, 

що застосовуються на практиці в діяльності ор-

ганів місцевого самоврядування інших країн. 

Історико-правові методи широко застосову-

валися для дослідження змісту державної полі-

тики при створенні організаційно-правових за-

сад протидії корупційним проявам та міжнарод-

ного досвіду протидії корупції, а статистичний 

метод – для висвітлення стану наукової розроб-

ки з протидії корупції в органах місцевого само-

врядування України.  

Психологічні методи (наприклад, соціомет-

рії, тестування) слугують для вивчення співвід-

ношення об’єктивного і суб’єктивного в поведі-

нці корупціонера, процесу формування антисо-

ціальних властивостей особи, виникнення зло-

чинного наміру, мотивації злочинів тощо. 

Метод системного аналізу дає змогу розгля-

дати корупцію як феномен, для якого характерні 

певні зв’язки між складовими елементами, з од-

ного боку, а з другого – між корупцією та інши-

ми соціальними явищами і процесами, які впли-

вають на неї. За допомогою методу системного 

аналізу система запобігання та протидії корупції 

в Україні вивчається в цілісності, єдності та вза-

ємозв’язку його окремих складових частин, ви-

значенні особливостей запобігання та протидії 

корупції [2, с. 11-12]. 

Метод аналізу політики протидії корупції до-

зволяє визначити низку рекомендацій щодо під-

вищення ефективності адміністративно-

правового механізму запобігання та протидії 

корупції. 

Ситуативний метод необхідний для вияв-

лення характерних особливостей адміністратив-

но – правового механізму запобігання та проти-

дії корупції в Україні в умовах конкретного часу 

та регіону [4, с. 76].  

Комплексний підхід та використання всіх 

вищезазначених методів наукового дослідження 

дозволили всебічно розглянути особливості ад-

міністративно – правового механізму боротьби з 

корупцією, виявити їх роль та місце в юридич-

ній науці України. 

Комплексний аналіз як нормативно-правових 

документів, так і науково-теоретичних джерел 

дає змогу чітко сформулювати методологію до-

слідження протидії корупції в органах місцевого 

самоврядування України. 

Так, використання методів аналізу і синтезу 

дало можливість проаналізувати атрибути та 

критерії державної влади як виду публічної вла-

ди, дослідити систему її функцій, виявити зага-

льні й відмінні риси між процесами становлення 

сучасної державності та інститутів демократич-

ної державної влади. Формально-логічний ме-

тод необхідний для визначення основних понять 

юридичних конструкцій, правових основ вирі-

шення юридичних колізій конституційного та 

законодавчого регулювання державно-владних 

відносин у сфері протидії корупції в органах 

державної влади України; системно-функці-

ональний – для здійснення класифікації функцій 

державної влади в процесі запобігання та про-

тидії корупції. 

Кожний метод передбачає певну процедуру, 

вибір якої залежить від програми, цілей і за-

вдань дослідження. Як правило, наукові пошуки 

проводяться з поєднанням кількох методів, що 

значно розширює їх базу і підвищує результати-

вність. 

У процесі вирішення поставлених завдань 

було використано такі методи дослідження: си-

стемно-структурний – визначено сутність дер-

жавної антикорупційної політики; економічного 

аналізу – опрацьовано масив інформаційних да-

них з метою оцінки впливу корупції на стан за-

хищеності національних інтересів; економіко-

математичний та прогнозування – проведено 



КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Юридичний вісник 2 (43) 2017 90 

аналіз та здійснено прогноз розвитку державної 

антикорупційної політики; моделювання – по-

будована модель необхідної антикорупційної 

політики держави; функціональний – розкрито 

функції соціальних інститутів та їх взає-

мозв’язки в запобіганні та протидії корупції 

[1, с. 5].  

Зокрема, метод діалектичної логіки викорис-

товувався під час аналізу напрямів і форм ево-

люції державної влади щодо протидії корупції в 

державних структурах. Також він дозволив ви-

явити сформовані закономірності й тенденції 

розвитку системи органів місцевого самовряду-

вання.  

Для розв’язання поставлених завдань дослі-

дження, автор опирався як на основні категорії 

філософського методу пізнання соціальних 

явищ і політичних процесів, розглядаючи кору-

пцію у зв’язку з іншими соціальними процеса-

ми, так і на загальнонаукові засади: принципи 

емпіричного узагальнення та структурно-

функціональний і політико-порівняльний мето-

ди. 

Особливої уваги заслуговує застосування 

принципу універсалізму науки політологія і тіс-

но зв’язаного з ним компаративного методу. 

Орієнтація на універсалізм науки права надає 

змогу дійти згоди про сутність політології як 

соціального феномена на рівні принципів (докт-

рини, концепції), що не виключає різноманітних 

національних засобів досягнення єдиної мети.  

Субстанційну основу гуманістичної паради-

гми системного підходу до організації держав-

ної влади в громадянському суспільстві складає 

принцип гуманізму як головного важеля проти-

дії корупції. Будучи універсальним, він дозволяє 

розглянути сучасний світ в єдності його форма-

ційних і цивілізаційних механізмів, класових, 

національних та загальнолюдських інтересів. 

Завдячуючи своїй універсальності, даний прин-

цип адекватно реалізує свій теоретико-

методологічний потенціал за умови забезпечен-

ня виходу як на індивідуальний так і на загаль-

нолюдський рівні. 

Здійснюючи дослідження, потрібно врахува-

ти використання політологічних принципів, що 

інноваційно застосовуються новітньою суспіль-

ною наукою і спрямовані, перш за все, на розви-

ток демократичних засад, на яких базуються на-

укові розробки щодо з’ясування сутності право-

вої держави, громадянського суспільства, полі-

тичних інститутів та процесів, національної 

безпеки, гарантування й забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина в соціумі. Зазна-

чений підхід, а також власне бачення обраної 

для дослідження проблеми, дали змогу вироби-

ти методологію теоретико-прикладного аналізу 

корупції як соціально-політичного явища і ви-

рішити поставлені в науковій роботі завдання 

[7, с. 6]. 

Закон єдності й боротьби протилежностей 

дозволив виявити суперечливі тенденції у сфері 

становлення та здійснення державної політики 

щодо запобігання та протидії корупції, яка на 

сьогодні є основним критерієм даних перетво-

рень у механізмі вітчизняної державності. Закон 

заперечення заперечення дав можливість на ос-

нові вивчення розвитку антикорупційної полі-

тики та її функцій виявити тенденції формуван-

ня адміністративно – правового механізму запо-

бігання та протидії корупції в органах держав-

ної влади України. 

За допомогою синергичного методу розкрито 

сучасний зміст корупції. Трансформаційний ме-

тод забезпечив вивчення взаємозв’язку між ко-

рупцією і організованою злочинністю, між ко-

рупцією й економічною злочинністю [4, с. 6]. 

Висновки. Усе це переконливо свідчить, що 

використання різноманітних методологічних за-

собів та підходів дозволяє з різних боків підійти 

до дослідження адміністративно-правового ме-

ханізму запобігання та протидії корупції, прос-

тежити вплив конституційних норм, міжнарод-

но-правових та підзаконних актів на соціально-

політичну практику, а також, навпаки, політич-

них, соціально-економічних та інших суспіль-

них процесів та ідеологічних настанов на націо-

нальне законодавство, краще зрозуміти феномен 

сучасної державності, спрогнозувати тенденції 

її розвитку, окреслити основні напрями та фор-

ми її еволюції на сучасному етапі. 

Таким чином, для досягнення вказаної мети 

та вирішення поставлених завдань було викори-

стано комплекс методів, що дало змогу систе-

матизувати отриману інформацію, проаналізу-

вати становлення й наявний стан сучасної сис-

теми протидії корупційним проявам в органах 

місцевого самоврядування України. 
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