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ЩОДО СУБ’ЄКТІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

До суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобігання 

і протидії корупції, можна віднести постійно діючий консультативно-

дорадчий орган з протидії корупції у приватній сфері (Рада бізнес-

омбудсмена), міжнародні організації та їх представництва в Україні, 

громадськість, а також фізичні особи, що працюють над виконанням програм 

(проектів) та імплементують стандарти у сфері антикорупційної політики.

Відповідно до Положення Про Раду бізнес-омбудсмена (постанова 

КМУ від 26 листопада 2014 р. № 691), її основними завданнями є прийняття 

та розгляд скарг від суб’єктів підприємництва на дії або бездіяльність, 

зокрема рішення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх 

управління, а також їх посадових осіб; надання органам державної влади та 

органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо забезпечення 

формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької 

діяльності з метою її вдосконалення та поліпшення умов провадження 

підприємницької діяльності, запобігання корупційним діянням та/або іншим 

порушенням законних інтересів суб’єктів підприємництва; надання органам 

державної влади та органам місцевого самоврядування, суб’єктам 
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господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендацій щодо 

удосконалення та оптимізації процедур та/або способу, у який вони 

виконують свої повноваження, провадять підприємницьку чи іншу 

діяльність1.

Серед міжнародних організацій, що надають Україні допомогу

в проведенні антикорупційної реформи, контролюють виконання 

міжнародних зобов’язань у сфері запобігання та протидії корупції, 

опікуються імплементацією міжнародних антикорупційних стандартів і 

кращих практик щодо боротьби з корупцією в публічній і приватній сфері, 

слід назвати такі: Групу держав ради Європи проти корупції (GRECO), 

Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

антикорупційну мережу Організації економічної співпраці і розвитку 

(OECD), Глобальну антикорупційні ініціативу ПРООН (GAIN), Європейське 

бюро по боротьбі із шахрайством (OLAF), Американську торговельну палату

в Україні (ACC), Консультативну місію Європейського Союзу в Україні 

(КМЄС), Місію Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові і 

Україні (EUBAM), Європейську Бізнес Асоціацію, Організацію за 

демократію та економічний розвиток (ГУАМ), Антикорупційні ініціативу 

Європейського Союзу в Україні (EUACI) та ін.

Громадськість у сфері протидії корупції в основному представлена 

громадськими організаціями, аналітичними центрами, коаліціями 

громадських організацій, серед яких найбільш впливовими є Transparency 

International Ukraine, ГО «Центр протидії корупції», Центр політичних студій 

та аналітики «Ейдос», ГО «Антикорупційний штаб», ГО «Разом проти 

корупції», коаліція громадських організацій та експертів «Реанімаційний 

Пакет Реформ» (група «Антикорупційна реформа»), недержавний 

аналітичний центр «Центр політико-правових реформ» та ін. Вони 

імплементують міжнародні стандарти щодо запобігання корупції, проводять 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 року №691 про схвалення «Положення про Раду 
бізнесомбудсмена». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF.
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моніторинг та незалежну оцінку ефективності реалізації засад державної 

антикорупційної політики, здійснюють публічну адвокацію законів, 

нормативно-правових актів та рішень органів влади і місцевого 

самоврядування, проводять антикорупційні розслідування, громадську 

антикорупційну експертизу, надають рекомендації з удосконалення 

антикорупційного законодавства і практики запобігання та протидії корупції, 

залучаються до виконання антикорупційних заходів.

Крім того, від імені громадськості участь у заходах запобігання 

корупції беруть громадські активісти, органи самоорганізації населення і 

викривачі корупції.

До числа суб’єктів, що беруть участь у заходах запобігання корупції, 

також слід віднести фізичних осіб виконавців програм (проектів) в Україні

у сфері запобігання та протидії корупції.

Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії 

корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з 

питань національної безпеки і оборони рада Національної безпеки і оборони 

України.
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