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умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері, Б.М. 
Головкін визначає попередження злочинності як діяльність держави, суспільства й окремих 
громадян щодо випередження, обмеження й усунення негативних явищ і процесів, що продукують 
та відтворюють цей вид злочинності, а також недопущення вчинення даного виду злочинів на 
різних стадіях злочинних проявів [1, с. 151]. Тим самим наголошується, що запобігання 
злочинності не покладається лише на державні органи. Участь громадян у протидії злочинності 
виступає принциповою умовою, так як без підтримки населення ще не в одній країні не вдалося 
сконструювати ефективну систему впливу на злочинність [2, с. 102]. На підставі цього, можна 
зробити висновок, що, на жаль, наведена вище умова не виконується з низки причин.  

На мою думку, визначальною з них можна назвати патерналістські настрої серед населення. 
У свідомості українського суспільства укорінилася установка на те, що тільки  держава взмозі 
побудувати  правову, соціальну державу, яка захистить кожну людину  та  знизить рівень проявів 
злочинності до соціально безпечної межі [3, с. 161]. Це видається закономірним, з огляду на 
історичне минуле нашої держави, тому це так чи інакше дотепер впливає на пасивність населення 
у вирішенні багатьох питань, тому про запобігання злочинності не може бути й мови.  

Типових прикладів такої байдужості дуже багато: пасивність при спостеріганні під час 
вчинення злочину щодо інших осіб; неповідомлення правоохоронним органам про вчинений 
злочин щодо себе. На жаль, пересічний українець у повсякденному житті керується принципом 
«моя хата скраю — нічого не знаю» і доти, доки його не торкнеться злочин безпосередньо. Тому 
наразі найголовнішим завданням у сфері роботи з населенням щодо протидії злочинності має 
стати доведення до них ідеї комплексної боротьби зі злочинністю (у сенсі залучення до цього 
процесу якомога більше суб’єктів). Не буде зайвим врахування позитивного зарубіжного досвіду 
вирішення окресленого питання. Цікавим в цьому питанні є підхід американців. У місті Ротчестер 
(штат Нью-Йорк) поліцейське керівництво організувало спеціальні курси по програмі «Поліція і 
жителі ― разом проти злочинності», його метою є залучення жителів міста до несення пішої 
патрульної служби. На взаємовигідних умовах до патрулювання стали залучати студентів. За 90 
годин такого патрулювання, поліцейський департамент оплачує їхнє річне навчання в коледжі. 
Студенти парами чи групами патрулюють по вулицях міста. Помітивши порушення громадського 
порядку, патруль повідомляє поліцейську дільницю по рації. Ця практика одержала схвалення на 
федеральному рівні і була поширена в інших містах. Даний досвід доцільно було б впровадити і в 
Україні, тим більше у нас є велика кількість вищих навчальних закладів, у яких є студенти, що 
потребують матеріального забезпечення [2, с. 103].  

В цілому ідея комплексності боротьби зі злочинністю не знайде свого ефективного втілення 
в життя без достатньо розвиненого громадянського суспільства, заснованого на високому рівні 
суспільної свідомості, в тому числі правової, в якому на засадах демократії і права громадяни 
будуть брати участь у діяльності щодо попередження злочинності, плідно взаємодіючи при цьому 
з державними суб’єктами запобігання злочинності.   

Завершити думку хотілось би влучним виразом відомого французького правника і 
письменника Монтеск’є: «Є засіб перешкодити злочинам ― це покарання; є засоби змінювати 
устої ― це добрі приклади». 
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Ukraine. 
Процес формування державної антикорупційної політики практично неможливий без 

залучення громадськості до участі в її побудові. Однак варто пам’ятати, що громадськість в 
складному механізмі антикорупційної політики виконує насамперед роль індикатора найбільш 
очевидних корупційних ризиків. Основна мета діяльності та участі громадськості у формуванні 
антикорупційної політики держави полягає в пошуку шляхів мінімізації корупційних ризиків при 
реалізації, зокрема, тих чи інших проектів будівництва у відповідній сфері економіки, що 
фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

А.В. Білецький влучно зауважує, що корупцію не можна мінімізувати одними лише 
каральними методами як це прийнято вважати [2, с.232]. 

Сфера дорожнього господарства в Україні є індикатором добробуту та достатку нашої 
країни або ж у реаліях сьогодення – показником її бідності та корумпованості. Майже кожного дня 
в країні при будівництві автомобільних доріг вчинюються злочини, переважно – це корупційні та 
інші правопорушення пов'язані з розкраданням, зловживанням службовими повноваженнями, 
отриманням неправомірної вигоди, службовим підробленням та чимало інших. 

Злочини, що вчинюються в сфері будівництва автомобільних доріг варто віднести до 
злочинності в сфері економіки. Коли мова йде про даний вид злочинності, то найбільш влучне 
визначення на сьогодні сформулював Б.М. Головкін, який злочинність у сфері економіки  
пропонує розуміти як корисливу злочинну діяльність службових осіб та інших учасників 
економічних відносин, спрямовану на заподіяння матеріальної шкоди підприємствам, установам, 
організаціям різних форм власності або суб’єктам господарювання [1, с.130]. 

Задля того, щоб пролити світло на найбільш глобальні проблеми при будівництві 
автомобільних доріг в Україні в листопаді 2013 році була започаткована громадська Ініціатива під 
оригінальною назвою Construction Sector Transparency Initiative (далі – Ініціатива CoST). Ініціатива 
CoST на сьогодні працює в 16 країнах світу. До таких країн належать переважно ті, які мають 
сильні корупційні показники і куди зазвичай міжнародні фінансові організації (МФО) та «донори» 
виділяють достатньо грошей. Сюди зокрема належать Ефіопія, Гватемала, В'єтнам, Гондурас, 
Ботсвана, Замбія, в той же час Ініціатива CoST працює і у Великій Британії. 

Свою активну роботу Ініціатива CoST розпочала влітку 2015 року за підтримки Світового 
Банку та активної позиції Уряду України, зокрема Міністерства інфраструктури. Пілотний проект 
Ініціативи CoST у дорожній галузі був започаткований у листопаді 2015 року після підписання 
Меморандуму співпраці між Міжнародним Секретаріатом CoST, Міністерством інфраструктури 
України, Укравтодором і Transparency International Україна[3]. 

Transparency International Україна виступає в ролі Приймаючої організації для 
Національного секретаріату Ініціативи CoST в Україні.  Окрім того, ТІ Україна представлена в 
Консультативно-Наглядовій групі Ініціативи CoST та бере активну участь у зміні стандартів 
прозорості, підзвітності та доброчесності в сфері будівництва за публічні кошти[3]. 

Що ж  являє собою Ініціатива CoST в Україні та яка її роль у процесі будівництва 
автомобільних доріг?  

CoST (Construction Sector Transparency Initiative) – це  Добровільна Ініціатива широкого 
кола зацікавлених сторін, із секретаріатом у м. Лондон. Основне призначення Ініціативи CoST 
полягає в забезпеченні прозорості та підзвітності будівництва, яке здійснюється за рахунок 
публічних коштів[3]. Ініціатива CoST  побудована на взаємодії трьох основних учасників, що 
покликанні надати найбільш ефективні рекомендації, які повинні сприяти  процесу подолання 
корупції в сфері будівництва автомобільних доріг. Таке поєднання включає в себе  представників 
влади, громадськості та бізнесу. Ефективна робота зазначених учасників можлива лише за їхньої 
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плідної альтруїстичної співпраці. 
Мета діяльності Ініціативи CoST в Україні полягає в: 

 забезпеченні прозорості та підзвітності будівництва об’єктів інфраструктури, що 
здійснюється за публічні кошти; 

 підвищення ефективності використання публічних коштів; 
 зменшенні неефективного управління під час будівництва та експлуатації 

інфраструктурних об’єктів та подолання корупції[3]. 
Варто зазначити, що на всіх етапах будівництва Ініціатива CoST  в online режимі збирає, 

аналізує та верифікує дані. Перевірка інформації відбувається в два етапи:  
1) порівняння достовірних даних із першоджерелами; 
2) виїзд інженерів Ініціативи CoST на об’єкти будівництва. 
За результатами проведеної роботи Ініціатива CoST готує верифікаційні звіти із 

висновками та рекомендаціями, ознайомитись з якими можна усім бажаючим на офіційному сайті 
Ініціативи. 

Наприклад, під час аналізу  проектів, що фінансують Світовий банк, ЄІБ та ЄБРР, зокрема, 
Проекту М-03 (Київ-Харків-Довжанський на ділянці дороги Лубни-Полтава) Ініціатива CoST 
проаналізувала 31 джерело (документ). З них 11 (35% від загальної кількості) мають обмежений 
доступ та містять понад 75% всієї інформації про Проект М-03. В ході складання 
версифікаційного звіту було опрацьовано 218 показників та надано понад 30 висновків. Розкриті 
дані окреслили наступні проблемні області: точність документації, представленої на етапі торгів; 
цінові варіації контрактів; затримки платежів підряднику; роль інженера; вирішення спорів. 

Індикаторами корупційних ризиків стали наступні показники: тендерні документації мають 
круглі числа; зміна проектної документації найнижчої пропозиції призводить до збільшення ціни 
контракту; зміна проектної документації найнижчої пропозиції призводить до збільшення обсягів 
роботи. 

За останньою інформацією станом на 02.11.2017 року, Ініціатива CoST Україна відтепер 
представлятиме міжнародні стандарти прозорості у світовій Асоціації автомобільних магістралей 
(PIARC). Таке рішення було прийнято на засіданні технічного комітету PIARC в Копенгагені цієї 
осені. 

Таким чином, враховуючи вищезазначене слід сказати, що основна роль та призначення 
Ініціативи CoST в Україні полягає аж ніяк не в розслідуванні злочинів, пов’язаним при 
будівництві автомобільних доріг. Навпаки ж роль даної громадської Ініціативи зводиться 
насамперед до вивчення корупції та корупційних ризиків у даній сфері. Складання верифікаційних 
висновків сприяє напрацюванню ефективних способів поліпшення менеджменту при будівництві 
автомобільних інфраструктурних об'єктів і вказує як знизити ризики корупції в найближчій 
перспективі. 

Досягнення довіри між владою, бізнесом та громадськістю є запорукою покращення 
роботи інфраструктурного сектору економіки, що напряму забезпечує комфорт та рівень життя 
кожного українця. 
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