
У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім 
державам святкувати 10 грудня як Міжнародний День захисту прав людини, 
бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну 
декларацію прав людини. 

Декларація прав людини не є міжнародним договором, а була прийнята 
за резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Ця 
Декларація не обов’язкова до виконання державами і з формально-юридичної 
точки зору не є тим жорстким правом, яке зобов’язує державу діяти в певний 
спосіб. Незважаючи на це, Декларація визнається універсальним і 
ефективним механізмом та інструментом захисту прав людини в світовому 
масштабі. На сьогодні Декларація перекладена на 360 мов, а на її базі 
розроблено понад 80 міжнародних договорів. В результаті її дотримання 
перетворилась в міжнародний звичай, тобто правило, яке ніде офіційно не 
закріплене, але повинно виконуватись під страхом санкцій зі сторони 
міжнародної спільноти. 

У цьому документі задекларовано наступні принципи: рівність людей: 
усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та 
особисту недоторканість; заборона рабства і работоргівлі; заборона катувань 
або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність 
усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних 
арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; 
право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на 
громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу 
переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні 
громадськими та державними справами; право на працю тощо.  

Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та 
укладення численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 
1948 році було ухвалено Конвенцію про попередження злочину геноциду та 
покарання за нього, в 1949 році — Женевські конвенції про захист прав 
людини під час збройних конфліктів, в 1950 році — Європейську Конвенцію 
захисту прав людини та основних свобод, в 1959 році – Декларацію прав 
дитини, в 1966 році —Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 
та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, які разом 
із Загальною декларацією прав людини та двома додатковими протоколами 
до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права склали 
Міжнародний білль про права людини. Також було створено різноманітні 
установи та посади для більш об’єктивного дотримання державами прав 
людини - Комісія ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини. 

В цей день проводиться пленарне засідання ООН і всесвітня 
організація відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у захист людських прав 
і свобод, а Норвезький Нобелівський комітет в Осло вручає 10 грудня 
Нобелівську нагороду миру. 

 



Україна, будучи державою-членом Ради Європи, 17 липня 1997 року 
ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. 
10 грудня 1998 року в Україні започатковано Міжнародний день захисту прав 
людини.  

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в 
Декларації, 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла 
Конституцію України. В ній зазначено, що утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави. Конституція України — 
основний Закон нашої держави — увібрала фундаментальні положення 
Декларації, зокрема, щодо верховенства прав людини, рівності і 
непорушності її прав, права людини на свободу і особисту недоторканість, на 
достатній рівень життя тощо. За оцінкою експертів, положення Конституції 
України повною мірою відповідають Загальній декларації прав людини. 

Водночас, на думку провідних міжнародних правозахисних інституцій, 
українське суспільство є поки що далеким від реального втілення високих 
ідеалів Декларації. Велика кількість наших громадян до цього часу не 
забезпечена мінімальними правами, передбаченими цим Документом. Адже 
кожна людина має право на життя, особисту недоторканність, рівність перед 
законом, право на працю та справедливу винагороду за неї, яка забезпечувала 
б гідні людини та її сім’ї умови існування, захист від безробіття, задовільний 
життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне життя, недоторканність 
житла, свободу думки, совісті і релігії, справедливий і неупереджений суд. 

 
Одним із механізмів забезпечення прав людини вважається 

Європейський суд з прав людини. Рішення Європейського суду з прав 
людини підлягають обов'язковому виконанню країнами, які ратифікували 
Європейську конвенцію. Виконання рішень Європейського суду контролює 
Комітет Міністрів у Страсбурзі. Так як Комітет Міністрів постійно 
контролює процес виконання рішень Європейського суду, справа може бути 
закрита лише після виконання рішення в повному обсязі. Ухилення держави 
від виконання рішень Європейського суду або їх виконання в неповній мірі 
загрожує прийняттям політичних заходів по відношенню до держави, аж до 
виключення з членства в Раді Європи. Досі багато хто вважає, що він є 
четвертою інстанцією, яка може переглянути вирок суду найвищої інстанції 
конкретної держави. Насправді ж, Європейський суд має субсидіарний 
(додатковий) характер. Мається на увазі, що з одного боку існує автономія 
держави, і коли в межах цієї автономії особа не знаходить максимальне 
відшкодування порушеного права чи його відновлення, то у цій ситуації в 
особи виникає право на звернення до Європейського суду з прав людини. 
Однак, останній не переглядає рішень національних судів; ця міжнародна 
судова установа може оцінювати, наскільки національна процедура 
відповідає зобов’язанням держави за Декларацією, тобто в разі звернення 
проводиться виняткова перевірка щодо того, чи додержувалась держава-
відповідач своїх зобов’язань за Декларацією при забезпеченні певного права 
людини-позивача. 



          Крім цього, парламентський контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території 
України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), який у своїй 
діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України. 

   Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається 
Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини», який прийнятий 23.12.1997 року та іншими 
законами України. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від 
інших державних органів та посадових осіб. Повноваження Уповноваженого 
не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень 
Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), введення воєнного 
або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях. 
Уповноважений має печатку із зображенням малого Державного Герба 
України та своїм найменуванням. 

   До сфери компетенції Уповноваженого належать відносини, що 
виникають під час реалізації прав і свобод людини між громадянином 
України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без 
громадянства, які перебувають на території України, й органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими та 
службовими особами. 

    Уповноважений розглядає скарги про порушення конституційних прав 
громадян, які звертаються до нього після того, як усі правомірні шляхи для 
відновлення порушених прав вичерпано. 

    Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат, 
який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку 
встановленого зразка.  

    Припинення повноважень і звільнення з посади Уповноваженого 
оформляють відповідною постановою Верховної Ради України. Важливою 
гарантією діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини є також те, що він користується правом недоторканності на весь час 
своїх повноважень. Без згоди Верховної Ради України він не може бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий заходам 
адміністративного стягнення, які накладають у судовому порядку, 
затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому оглядові. 
Кримінальну справу проти Уповноваженого може порушити лише 
Генеральний прокурор України. За порушення законодавства щодо гарантій 
діяльності Уповноваженого, його представників і працівників секретаріату 
винних осіб притягують до відповідальності згідно з чинним законодавством. 
Уповноважений зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації. Це 
зобов'язання діє й після припинення його повноважень. У разі розголошення 
таких відомостей Уповноважений несе відповідальність у встановленому 
законодавством порядку. Уповноважений не має права розголошувати 



отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви 
осіб без їхньої згоди. Законодавець не наділив Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини правом законодавчої ініціативи. 

 
Однією з найбільш небезпечних загроз правам людини є корупція. 

Вона перешкоджає економічному розвиткові та загрожує належному і 
справедливому функціонуванню держави, має негативні наслідки для 
фізичних і юридичних осіб, країн і для боротьби з якою необхідно 
направляти всі зусилля міжнародної спільноти. 

Корупція – це використання особою наданих їй службових 
повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 
неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних з цим 
можливостей. 

 
 Найбільш поширені прояви корупції:  
·   хабарництво; 
· зловживання владою або посадовим становищем; розкрадання 

державного, колективного або приватного майна з використанням 
службового становища; 

· нецільове використання бюджетних коштів; заняття державним 
службовцем безпосередньо або через посередників та підставних осіб 
підприємницькою, комерційною або банківською діяльністю з 
використанням влади чи службових повноважень; 

· використання з корисливою метою службового становища для 
сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької 
та іншої діяльності; 

· надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам 
шляхом підготовки і прийняття нормативно – правових актів чи 
управлінських рішень; протежування з особистих інтересів у призначенні на 
посаду кандидата, який за діловими й професійними якостями не має переваг 
перед іншими кандидатами. 

 
Позитивний результат щодо запобігання корупційним діянням 

та іншим правопорушенням, пов'язаним з корупцією, можна досягти шляхом 
здійснення відповідних інформаційно-пропагандистських заходів у засобах 
масової інформації. Для цього необхідно встановити стабільні зв'язки із 
засобами масової інформації, постійно оприлюднювати матеріали щодо: 

- правил та процедур вирішення питань в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, прав громадян, підприємств, установ та 
організацій; 



- практики встановлення доброчинних відносин між державними 
службовцями та громадянами, підприємствами, установами та організаціями; 

- викриття державних службовців, які вчинили корупційні діяння та 
інші правопорушення, пов'язані з корупцією; 

- роз'яснення шкідливості корупційних відносин. 
 

 Щорічно з ініціативи ООН 9 грудня відзначається Міжнародний день 
боротьби з корупцією. В цей день в 2003 році в мексиканському місті Меріда 
на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання 
Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю                             
1 листопада 2003 року. 

Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним 
злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних 
доходів. Відповідно до одного з положень конвенції, необхідно повертати 
кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції.  

 
Відтак, витоки корупції, очевидно, сягають у первісне суспільство. 

Цілком вірогідно, що вони пов’язані з язичницькими віруваннями. Люди, 
цілком залежні від сил природи, намагалися задобрити богів, які 
уособлювали ці сили, і приносили їм жертви. Коли з’явилися перші 
служителі культу, «близькі» до богів (шамани, знахарі, волхви тощо), їм теж 
люди робили подарунки, щоб через них мати милість богів. 

Відомості про корупцію містяться і в історичних джерелах 
давньосхідних цивілізацій – Давнього Єгипту, Китаю, Індії, а також античних 
цивілізацій Давньої Греції та Риму. Йдеться про корупцію як негативне 
явище й у Старому Завіті: «Я знаю численні ваші злочини й тяжкі гріхи ваші: 
ви утискаєте правового, берете хабарі, а жебрака, який шукає правосуддя, 
женете від воріт». 

Отже, корупція як соціальне, політичне явище має давню історію. В 
античному світі під корупцією розуміли участь в діяльності декількох (не 
менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні». 

Протягом століть це явище живе і процвітає - практично за будь-якого 
режиму та будь-якої влади. І так само давно люди намагаються знайти 
причини корупції і способи її обмеження. Фактично першу антикорупційну 
заповідь дав Господь через Мойсея, який записав те, що почув з неба: «Дарів 
не приймай, бо дари сліпими роблять зрячих і перекручують справу правих». 

Корупція як соціальне явище виникло настільки давно, що іноді 
складається враження, що, якщо не одночасно з зародженням людства на 
землі, то принаймні з виникненням у людському житті владних і грошових 
взаємовідносин. Перша згадка про корупцію, як негативну форму здійснення 
державної служби знайшла своє відображення в найстарішому з відомих 
людству історичних пам’ятників державності - архіві стародавнього 
Вавілону, що припадає на другу половину XXIV століття до нашої ери. В 
епоху шумерів і семітів цар Лагаша (територія сучасного Іраку) Урукагіна 



був вимушений реформувати своє державне управління з метою припинення 
зловживань своїх чиновників і суддів. 

На думку Г. Р. Ахметової, теоретичне виникнення та існування 
корупції стає можливим лише з моменту виділення функцій управління в 
суспільній або господарській діяльності. Саме тоді у державного чиновника 
з’являються великі можливості розпоряджатися різноманітними ресурсами, у 
результаті чого він часто приймає рішення не в інтересах суспільства, а 
виходячи із своїх особистих, корисливих потреб. 

Історично цей процес можна віднести до часу формування перших 
класових суспільств і державних утворень у прадавніх центрах людської 
цивілізації Єгипті, Месопотамії, Індії, тобто у період ІІІ-ІІ тисячоліття до 
нашої ери. Більш ширші відомості про корупцію містяться в античній 
спадщині. Плутарх приписував королю Македонії Пилипу II (правила в 359 - 
336 роки до н.е.), батькові Олександра Македонського, крилатий вислів – «не 
існує таких високих кріпосних стін, через які б неможливо було перебратися 
ослу, нав’юченому золотом». 

У період середньовіччя поняття корупції знайшло своє відображення 
виключно в церковних та канонічних відносинах - як спокуса диявола, 
зваблювання. 

Початок Нового часу, поява в Європі централізованих держав 
ознаменувала новий етап у розвитку корупції. Індустріалізація привела не 
тільки до економічного зростання, але і до збільшення спектру суспільного 
розподілу і підвищення значення владних рішень. Політична влада все більш 
ставала «товаром» на ринку, що зростав. Буржуазія, що перемогла, брала 
активну участь у корупції вищих посадовців, а часто і «купувала» державні 
посади. З огляду на історію, дії, пов’язані із корупцією і хабарництвом, 
згадуються в російських літописах XIII ст. Перше законодавче обмеження 
корупційних дій належить Івану III. А його внук Іван IV (Грозний) уперше 
ввів страту як покарання за надмірність у хабарах (хабарництво). У період 
правління Івана IV поняття корупції та хабарництва фактично 
ототожнювалися. За «Судебником» 1550 року хабарництво було визнане 
кримінальним злочином. «Тільки в день Світлого Воскресіння дозволялося 
суддям та урядовцям разом з червоним яйцем приймати в дар і кілька 
десяток...» 

При Петрові Великому розцвітали і корупція, і боротьба царя з нею. 
Характерний епізод, коли після багаторічного розслідування був викритий у 
корупції і повішений сибірський губернатор князь Гагарін. А згодом, за три 
роки, четвертували за хабар Нестерова - того, хто викрив Гагаріна. Розпач 
Петра І дійшов до такого рівня, що, як писав В. О. Ключевський, він вирішив 
оприлюднити указ з нормою такого змісту: «хто украде в скарбниці лише 
стільки, щоб купити мотузку, буде на ній повішений» 

Цей історичний приклад характерний тим, що він засвідчує 
безперспективність боротьби з корупцією лише каральними методами. 
Звичайно, злочинців треба викривати, віддавати до суду і карати. Але це 
практично не впливає на саме явище. Це дає нам нагоду говорити, що 



кримінальне переслідування корупціонерів - лише частина боротьби з 
корупцією. У ХХ столітті досліджувати таке явище, як корупція, стало не 
актуально. Капіталізм намагався довести свою перевагу, а для цього факти 
корупції доводилося приховувати. В Радянському Союзі корупція була 
досить поширена, хоча певною мірою стримувалася тоталітарним режимом. І 
радикальна зміна державного устрою, і навіть відмова від російської 
державності після жовтня 1917 року не скасували корупцію як явище, однак 
сформували негативне ставлення до неї, яке в подальшому стало чинником 
для її укорінення. І вся радянська політика, вчені - ідеологи цієї системи 
стверджували, що корупція це продукт буржуазної системи. Лише в 90-х 
роках XX століття окремі видання почали визначати та визнавати корупцію, 
як невід’ємну ознаку будь-якого устрою і розвитку суспільства. 

На сучасному етапі розвитку корупція в Україні стала надзвичайною 
проблемою, адже вона небезпечна не тільки як засіб самознищення 
ефективної державної влади як такий, але і засіб дискредитації 
представницької форми демократії зокрема. Корупційні діяння дозволяють 
державним посадовцям, політичним і громадським діячам використовувати 
надані права і владні повноваження для особистого збагачення, а також і 
задовольняти корпоративні і кланові інтереси політико-економічних груп 
впливу. 

  

Головний спеціаліст з питань  
запобігання та виявлення корупції                                                    О. А. Калич 

 
  

 


