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У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна 
отримала 29 балів зі 100 можливих. Це на 2 бали більше, ніж минулого 
року, але недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з 
корупцією головним пріоритетом. Покращенню нашої позиції у 
світовому рейтингу сприяло просування антикорупційної реформи, 
проте відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність 
корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок уперед і 
подолати 30-бальний бар’єр, що зветься «ганьбою для нації». 
 У всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року посідає 131 місце зі 
176 країн. Цю сходинку із показником 29 балів разом з нами 
розділили Казахстан, Росія, Непал та Іран. 
 Найбільше балів Україні принесло дослідження World Justice Project 
Rule of Law Index, що враховується в побудові СРІ. Показник нашої 
держави в ньому виріс на +10 балів порівняно з минулими роками. Це 
пов’язано зі зменшенням використання службового становища в 
органах виконавчої влади (показник покращився на 14%), у поліції та 
збройних силах (показник покращився на 6%), але в судовій гілці влади 
ситуація залишилася такою ж, що і за часів режиму Януковича. Про цю 
саму проблему свідчить і дослідження World Competitiveness 
Yearbook, яке принесло цього року Україні +3 бали. 
Велику роль громадянського суспільства у втіленні демократичних 
перетворень відзначає дослідження Freedom House Nations in Transit, 
цього року воно принесло Україні +4 бали. Підзвітність державних 
закупівель завдяки системі ProZorro, державне фінансування партій, 
перші розслідування НАБУ, участь громадськості в антикорупційних 
реформах – саме ці зміни експерти назвали найголовнішими. 
Найбільшими викликами дослідження визнало слабкість інституцій, які 
мають забезпечувати верховенство права, надмірну зарегульованість 
економіки та зосередження влади в руках олігархічних кланів. 
 Негативними оцінками Україну нагородили дослідження World 
Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 бал) та Economist 
Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 бали). Бізнес побачив значну 
корупцію при розподілі державних коштів, а судову систему визнав 
нездатною зашкодити цьому. Дійсно, унаслідок роботи систем ProZorro 
та Dozorro випадки порушень у закупівлях стали більш очевидними для 
бізнесу та громадськості порівняно з паперовими тендерами. Активне 



викриття таких тендерів за допомогою Dozorro може значно зменшити 
корупцію при закупівлях. Для того ж, щоб вирішити проблему 
безкарності в судах, необхідно зробити набагато більше. 
Як прокоментував результати CPI-2016 виконавчий директор 
Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, саме проблеми 
безкарності та недієвої системи правосуддя не дають Україні здійснити 
прорив у подоланні корупції: «За останні роки Україна пройшла 
багато випробувань і досягла певних позитивних змін на рівні 
розкриття публічних фінансів, нетерпимості населення до корупції, 
нового антикорупційного законодавства. Але безкарність, яку досі 
відчувають корупціонери, зводить нанівець позитивні досягнення і не 
дає реформі відбутися. Відсутність результатів з повернення 
коштів режиму Януковича і його соратників – яскраве свідчення цього. 
Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя, ми не 
зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий 
рівень. Покращення СРІ неможливе без прозорої, справедливої судової 
системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу». 
Тransparency International Україна пропонує такі п’ять кроків для того, 
щоб відбулися реальні антикорупційні зміни: 
1. Створити ефективну та дієву систему антикорупційного 

правосуддя із залученням іноземних спеціалістів як активних 
учасників процесу відбору суддів для цих судів. Це разом з 
ефективною роботою НАБУ та САП дозволить активізувати 
боротьбу з корупцією, зокрема гарантуватиме ефективність 
перевірки електронних декларацій. 

2. Максимально активізувати всі можливості для ефективного 
розслідування та доведення до суду справ фігурантів «санкційного 
списку Януковича». Важливо не лише добитися засудження, нехай 
і заочного, але й повернення викрадених коштів, як виведених за 
кордон, так і залишених в Україні. Це ж стосується і фактів корупції 
у чинній владі. 

3. Активно залучати бізнес, як український так і міжнародний, до 
встановлення нових прозорих правил взаємовідносин у трикутнику 
«суспільство – влада – бізнес». Методами дерегуляції, 
прогнозованості податкового законодавства, становлення 
реального верховенства права забезпечити стабільні умови для 
ведення бізнесу, змінити його ставлення до України. 

4. Провести аудит та знизити ступінь секретності в секторі безпеки та 
оборони за напрямками: статті державного бюджету, річні плани 
державних закупівель, інформація про проведення закупівель та 
укладені контракти. 

5. Налагодити системну комунікацію щодо антикорупційної реформи 
з суспільством та міжнародними партнерами на базі реальних 



фактів та досягнень, а не обіцянок. Чітко дотримуватися взятих на 
себе міжнародних зобов’язань. 

Довідково: Індекс сприйняття корупції базується на незалежних 
опитуваннях, у яких беруть участь міжнародні фінансові та 
правозахисні експерти, у тому числі Світового банку, Freedom House, 
World Economic Forum тощо. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень 
корупції) до 100 (украй низький рівень корупції). Повне дослідження 
доступне за посиланнями: www.ti-ukraine.org або www.transparency.org. 
 

http://ti-ukraine.org/
http://www.transparency.org/

