
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 

  

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

  

ТЕЗИ 

  

Антикорупційна експертиза проектів актів 

Перевірка проектів актів на предмет наявності в них положень, що сприяють або можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою запобігання виникненню 

передумов для вчинення таких правопорушень і розроблення рекомендацій стосовно їх 
усунення 

  

  

Правове регулювання в Україні сьогодні здійснюється значною мірою хаотично і 
безсистемно. 

Це створює передумови для можливості «моделювання» посадовцями вигідних для себе 
владних повноважень або взагалі створення можливостей діяти на власний розсуд.  

Навіть якщо правове регулювання здійснюється, як може здатися на перший погляд, на 
належному рівні, воно досить часто містить істотні прогалини, що дозволяє деяким 
посадовцям зловживати відсутністю повного і однозначного визначення меж їхніх 
повноважень.  

  

  

Основні шляхи впливу законодавства на формування корупційних ризиків у діяльності 
державних органів 

Створення надмірних обтяжень для одержувачів тих чи інших державних послуг 

Надання особам, уповноваженим на виконання функцій держави, невиправданих 
дискреційних повноважень у застосуванні правових норм 

Невиправдане надання державним органам повноважень щодо створення нових правових 
норм або тлумачення існуючих норм, яким фактично встановлюються стандарти їх 

застосування 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

1.     провокація вчинення корупційних дій 

2.     полегшення реалізація корисливих інтересів усупереч суспільним 

3.     змушення обрання корупційної моделі поведінки як найбільш раціонального 
та ефективного способу досягнення своїх інтересів  

  

  

Від внутрішньої узгодженості та стабільності системи нормативно-правових актів 
України  суттєво залежить реальне забезпечення прав людини, рівень урегульованості всіх 
найважливіших сфер життєдіяльності суспільства, ефективність функціонування 
державного механізму 

  

Три етапи проведення антикорупційної експертизи проектів актів 

ПЕРШИЙ ЕТАП 

1.     визначити належність проекту акта до проектів з потенційно високим 
ступенем корупційних ризиків 

2.     визначити мету розробки проекту  

3.     оцінити рівень обґрунтованості прийняття проекту  

4.     визначити відповідність проекту акта вимогам Закону України "Про засади 
запобігання та протидії корупції“  

5.     проаналізувати результати громадської антикорупційної експертизи у разі її 
проведення.  

  

ДРУГИЙ ЕТАП 

      провести оцінку кожного положення проекту акта на предмет наявності 
корупціогенних чинників  

      здійснити аналіз:  

  

1.     повноти врегулювання суспільних відносин, які є предметом регулювання 
проекту акта 

2.     ступеню внутрішньої узгодженості  
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3.     доступності для розуміння положень проекту  

  

ЗАДАЙТЕ СОБІ ЗАПИТАННЯ 
         

? 

 
як цей ПРОЕКТ буде діяти на практиці, наскільки він реальний для його 

практичного застосування 

  

УВАГА! 
 

проект повинен бути реальним для виконання та відповідати поставленій меті його 
розробки 

  

ТРЕТІЙ ЕТАП 

розроблення рекомендацій щодо усунення корупціогенних чинників 

  

  

  

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

  

  

  

  

 


