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ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі інформаційного розвитку актуальним по-
стає антикорупційна інфраструктура країн світу, що містить між-
дисциплінарний характер і призводить до надзвичайної складнос-
ті і багаторівневості системних зв’язків. Адже сьогодні корупція 
як деструктивне соціальне явище є інтернаціональною пробле-
мою, властивою як розвиненим країнам, так і країнам з низьким 
рівнем розвитку. Особливо це стосується суб’єктів публічної вла-
ди в процесі адміністрування.

В цих умовах автори застосовують термін «квантова філосо-
фія» як cфокусований згусток фізичної енергії, здатний мобільно 
(швидко, оперативно) передбачити та розкрити корупційні вчинки 
на рівні особи, держави та суспільства. Саме такий квантований 
кіберпростір і визначає: хто є, дійсно, корупційним злочинцем 
у сучасному ентропійному процесі на тлі докорінних змін усіх 
сферах сучасного життя людини та громадянина. В силу цього 
впливовим лідерським зсобом сучасних законодавчих інновацій 
в антикорупційній інфраструктурі країн світу є контроль, моніто-
ринг та представництво.

Від авторів
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РОЗДІЛ 1.  
 

АНТИКОРУПЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА КРАЇН 
СВІТУ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИМІРАХ

1.1. Сутність корупційних ризиків та історична 
ретроспектива держави:  

мультикультуралізм і глобалізація

На сучасному етапі глобалізаційних змін корупція є однією із 
найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, доброчес-
ності та соціальній справедливості. За цих умов антикорупційна 
інфраструктура  країн  світу  в  критеріальному  огляді  особи, 
держави та суспільства містить у собі такі важливі структур-
ні  складові  як:  освіту,  науку,  виховання;  охорону  здоров’я; 
політику, а також безпеку. Корупція як деструктивне соціальне 
явище «перешкоджає економічному розвиткові та загрожує на-
лежному і справедливому функціонуванню країн, має негативні 
фінансові наслідки для громадян, компаній і держав, а також для 
міжнародних установ [71]. Корупція – це використання особою, 
зазначеною у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» від 14.10.2014 р. № 1700 VII, наданих їй службових повно-
важень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропози-
ція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 
першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних 
ними можливостей (ст. 1) [102].

За підтримки міжнародних організацій вживаються заходи 
щодо впровадження інституційних засад попередження та бо-
ротьби з корупцією в системі публічного управління, питома вага 
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яких направлена саме забезпечення своєчасного виявлення та мі-
німізації корупційних ризиків, як і в більшості країн ЄС.

При цьому актуальне питання визначення сутності та змісту 
корупції досить активно досліджуються науковцями та юриста-
ми-практиками у різних сферах публічного управління. Положен-
нями Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. 
№ 1700 VII було запроваджено термін «корупційні ризики», однак 
поняття його не було визначено. У цьому Законі, наприклад, од-
ним із повноважень Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції є координація та надання методичної допомоги щодо 
виявлення державними органами, органами влади автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціо-
генних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо 
їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупцій-
них програм. Також у даному Законі корупційних ризиків у діяль-
ності органу, установи, організації, причини, що їх породжують 
та умови щодо виявлення корупційних ризиків.

В літературі корупційні ризики розглядаються як сукупність 
правових, організаційних та інших факторів і причин, які поро-
джують, заохочують осіб держави або місцевого самоврядування. 
На наш погляд, корупційні ризики – це сукупність умов та чинни-
ків (правових, організаційних та інших факторів), що виникають 
у процесі функціонування органів державної влади, місцевого 
самоврядування, а також різного роду громадських організацій.

У цьому змісті, перед усіма нами постала можливість спосте-
рігати нечувані донині, іноді докорінні, всеохоплюючі трансфор-
мації суспільного життя у планетарному масштабі. Глобалізація 
сучасного світу охопила сьогодні майже усі сфери буття людини: 
економіку, політику, культуру, соціальні відносини тощо, у тому 
числі глобалізаційні процеси так або інакше позначилися й на 
функціонуванні національної держави як основного інституту 
життєдіяльності людини і суспільства.

Коли виникає й чим є національна держава? У свідомості 
багатьох світ, в якому ми живемо, становить сучасну політичну 
карту, чітко розмежовану державними кордонами. Саме така кар-
та видається нам звичною. Як звичним видається й те, що кожна 
людина є громадянином тієї або іншої держави, з відповідними 
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громадянськими правами й обов’язками. Те саме стосується й на-
шої національної приналежності до певної нації. Втім, так було 
не завжди. Народження сучасних національних держав є феноме-
ном відносно недавнього минулого.

Передусім зауважимо, що між поняттями «держава» і «краї-
на», що доволі часто використовують як синонімічні, існує сут-
тєва різниця. Так, поняття «держава» означає політичну систему 
влади, встановлену на певній території, особливого роду органі-
зацію, тоді як поняття «країна» більше відбиває культурні та за-
гальногеографічні (спільність території) сенси. Термін «країна» 
має також менш офіційне значення. Подібна відмінність існує  
і в англійській мові у словах «country» (ближче до поняття «краї-
на») і «state» («держава»), хоча у певному контексті вони можуть 
виступати як взаємопов’язані. У реальній практиці не завжди 
можливо провести розмежування понять «держава» і «країна», 
що має синонімічне використання.

Майже до XVIII століття світ не знав національних держав 
у традиційному розумінні. Не існувало і націй як таких. Тут по-
трібно також наголосити на тому, що поняття «нація» і «етнос» 
також нетотожні. Етноси виникають ще на «зорі» людської ци-
вілізації у первісному суспільстві. Вони становили стійку сукуп-
ність людей зі схожими психофізіологічними ознаками. Основу 
зазначеної сукупності становили спільність культури і відповідна 
організація суспільного життя. Нація ж є етапом розвитку етносу, 
що характеризується масовим становленням автономної особи-
стості, секуляризацією (пізньолатинською Saecularis – мирський, 
світський — процес звуження сфери впливу релігії та церкви на 
життєдіяльність індивіда і суспільства, звільнення від церковної 
опіки і регламентації різних сфер суспільного життя) свідомості 
та культури (домінування секулярних форм свідомості), фор-
муванням громадянського суспільства і національної держави. 
Оскільки варто зазначити, що громадянське суспільство – спів-
товариство громадян, комплекс соціальних, економічних, по-
літичних, культурних відносин та інститутів, що спирається па 
розвинуту систему цивільного права і є відносно автономною від 
держави структурою. Громадянське суспільство як система ін-
ститутів слугує для безпосередньої саморегуляції соціуму, неза-
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лежної від влади. Незалежна від влади громадянська активність, 
що базується на розвиненій мережі автономних від держави со-
ціальних інститутів та об’єднань, є суттєвою умовою зміцнення 
демократичної системи. Громадянське суспільство передбачає 
існування широкого кола демократичних прав і свобод членів 
громадянського суспільства. Повне одержавлення суспільних від-
носин веде до згортання демократії, встановлення тоталітаризму. 
У XVII—XVIII століттях громадянське суспільство протиставля-
лося абсолютистсько-феодальній державі. На етапі становлення 
нація може асимілювати різні етнічні групи.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що первісні держави 
аж ніяк не були державами національними. Деякі імперії були над-
то великими, втім вони докорінно відрізнялися від національних 
держав. В етнічному відношенні їхнє населення було доволі стро-
катим, і центральним органам управління не так часто вдавалося 
налагодити дієве управління провінціями. Життя більшості підда-
них, особливо у віддалених районах, могло суттєво різнитися від 
життя правителів. Зазвичай, між культурою і мовою основної ча-
стини населення і державних чиновників було мало спільного.

Національна держава була невідома й Середньовіччю. При цьо-
му, Середньовіччя (середні віки) — прийняте у науці позначення 
періоду, наступного за історією стародавнього світу і передуючо-
го новій історії, зазвичай датується V — серединою XVIІ століть. 
Крім того, у середньовічній Європі майже не існувало усталених 
територіальних меж. За словами відомого французького історика 
Ф. Броделя, «…французької нації у ту пору ще не існувало, і про-
вінційна батьківщина заміняла її, вселяючи у душу людини ті по-
чуття, що ми нині назвали б автономістськими». Більшість людей 
того часу слабко уявляли собі власну територіальну приналежність 
до певної нації (країни), якій мали слугувати. За умов замкнутості 
окремих регіонів і відсутності такого «компоненту нації», яким є 
«національна свідомість», –відзначає доктор філософських наук, 
старший науковий співробітник Інституту соціології РАН І.Г. Яко-
венко, – окремі етнічні групи могли століттями мешкати під дахом 
того чи іншого державного утворення.

Типова традиційна (середньовічна) держава легко інтегрува-
ла у собі доволі строкаті етнічні групи. Її підґрунтя становили 
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не етнічні спільноти, а здебільшого місцеві еліти. Існувала чітка 
система сеньйоріально-васальної залежності. Влада феодального 
сеньйора закріплювалася урочистим ритуалом, під час якого сю-
зерен вимовляв клятву захищати свого васала (підданого). У від-
повідь васал присягав своєму сюзерену. У такий спосіб місцевий 
феодал набував вірних підданих. Водночас задля більшої безпеки 
він і сам міг бути васалом більш заможного владики. Отже, утво-
рювався ланцюг сеньйоріально-васальних стосунків. Ключовою 
його ланкою був король або інший правитель, якому складала 
присягу на вірність уся верховна знать. Серед найважливіших 
особливостей феодалізму було те, що статус феодала був міцно 
пов’язаний із двома іншими суспільними інститутами – земле-
володінням і військовою службою. Замість клятви на вірність 
і зобов’язання служити у війську васал отримував від сеньйо-
ра земельну ділянку, що мала назву «ф’єф», або «феод» (звідси 
й «феодал» і «феодалізм»).

При всій, на перший погляд, благопристойності феодального 
ладу з його урочистими клятвами і письмовими контрактами у цій 
системі існував постійний розбрат. Королям було важко стриму-
вати непокірних магнатів, котрі безроздільно правили своїми вот-
чинами. За словами А.Я. Гуревича, вони перебували у стані «без-
перервного бунту проти королівської влади». Якщо якийсь король 
прагнув посилити свою владу, заможний феодал часто висловлю-
вав своє неприховане невдоволення і непокору. Коли королівська 
влада була слабкою (наприклад, престол успадковувала дитина), 
магнати самі організовували приватні конфлікти, воюючи один 
із одним. Тому у зазначений час Європа здригалася від перма-
нентних військових зіткнень. Кінець Середньовіччя ознаменував 
собою низку суспільно-політичних перетворень, передусім було 
покінчено з традиційними державами, замість яких визначилися 
нові форми інтеграції – ними стали національні держави.

Дискутуючи з приводу часу появи новочасних національних 
держав, дослідники називають різні дати (від XVI до XVIII сто-
літь), відповідно пов’язують їх становлення з тими чи іншими 
подіями чи процесами. Серед них якнайчастіше називають ка-
піталізм, пізнє Відродження, Реформацію, Просвітництво тощо. 
Вважаємо, що у даному випадку оперування якоюсь конкретною 
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датою принципово невірно. Утворення націй і національних дер-
жав за своєю природою є складним, суперечливим і довготрива-
лим процесом. Одні елементи виявлялися раніше, інші – пізніше.

Так, важливу роль для формування протонаціональних рухів 
відіграв протестантизм, оскільки вимагав перекладу Біблії наці-
ональними мовами. Адже перехід від розповсюдженої у той час 
латини до національних мов був важливим кроком на шляху до 
формування національної свідомості. Так, наприклад, завдяки 
здійсненому М. Лютером перекладу Біблії на німецьку мову, ти-
сячі простолюдинів долучилися до друкованого слова, утворив-
ши спільне комунікативне поле, у якому формувалися підвалини 
майбутньої національної ідентичності. Антифеодальний та анти-
церковний за природою реформаційний рух із середини XVI сто-
ліття набуває розмаху, доповнюється національно-визвольною 
боротьбою поневолених народів проти іноземного гноблення. 
Важливою подією в часи народження національних держав стала 
Нідерландська революція (1566–1609 роки) – перша буржуазна та 
національно-визвольна революція у Європі. Англійська револю-
ція (1642–1649 роки) також дала неабиякий поштовх для подаль-
шої ходи капіталізму, демократичних перетворень та національ-
ного самовизначення інших народів Європи. Ідейно-теоретичний 
та практичний досвід Нідерландської та Англійської революцій 
неабияк вплинув на національне «пробудження» Європи.

Як свідчить історія, у результаті Тридцятирічної війни (1618–
1648), яку дехто вважає першою світовою війною в історії люд-
ства, фактично розпалася Священна Римська імперія германської 
нації і почався процес формування національних держав. Наці-
ональні держави, що виникали, затверджували новий принцип 
кордонів, що відтоді визначалися за природно-географічними 
й мовними критеріями. Нідерланди, Англія, США, Франція та 
ін. країни стали першими національними державами. Вважаєть-
ся, що підписаний після закінчення Тридцятирічної війни Вест-
фальський мир ознаменував собою початок формування нової 
політичної системи – системи відносин національних держав 
як головних суб’єктів влади і регуляторів суспільно-політичних, 
у тому числі, міжнародних відносин.
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У науковій літературі ця система отримала назву «Вестфаль-
ської» або «державно-центристської» моделі світу. Її основу ста-
новило визнання принципу національного (державного) сувере-
нітету. Іншими словами, за кожною державою встановлювалося 
право самостійно визначати внутрішнє життя і орієнтири зовніш-
ньої політики. Суверенна національна держава мислилася як така, 
що має територію, населення, легітимне правління та міжнародне 
визнання. Вестфальська концепція державного суверенітету за-
провадила монополію держави на застосування сили всередині 
своєї країни, поклавши край внутрішньому розбрату. Фактично, 
відзначає Майкл Білліг, професор соціальних наук університету 
Лафборо (Великобританія), закінчувалася епоха «неофіційних 
війн», відтоді Британія воювача проти Франції, у «світі воюючих 
націй не було місця графу Йоркському або герцогу Бургундсько-
му, котрі вели за собою у бій власні військові загони».

І все ж нації й національні держави у сучасному розумінні є, за 
словами відомого західного дослідника Ернста Геллнера продуктом 
модернізації або суспільно-політичного осучаснення суспільства. 
Власне «модернізація» – поняття доволі багатогранне. У даному 
випадку воно означає процес переходу від традиційного суспіль-
ства до індустріального, урбанізацію і розвиток ринкової економі-
ки. Під час модернізації, відзначає політолог В. Ровда, формується 
«принципово нова соціальна організація суспільства, з’являються 
нові соціальні верстви». Суспільство стає «менш замкнутим, більш 
рухливим, мобільним, комунікабельним». Модернізаційні процеси 
об’єктивно спричиняють процеси національної інтеграції, форму-
вання спільноти людей, що отримує назву «нація». Ці національні 
спільноти характеризуються, за його словами, трьома основними 
ознаками. Пo-перше, це спільність культури, що запозичується від 
етносу, який став основою виникнення нації. По-друге, це фактор 
політичної волі. Без прагнення до єдності об’єднання нації може не 
відбутися. Носієм такої волі є, зазвичай, національна інтелігенція, 
еліта суспільства. Саме їй належить історична місія розробки кон-
цепції та обґрунтуванням необхідності національного єднання. Ос-
новою для цього стають події національної історії, спільність куль-
тури й мови. У такий спосіб поступово у людей виникає почуття 
патріотизму, усвідомлення своєї приналежності до певної нації та 
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держави. Об’єктивним підґрунтям інтеграційних процесів є ринко-
ві відносини, що призводять до нівелювання культурних і мовних 
відмінностей між спорідненими етнічними групами, виникнення 
літературної мови та єдиної системи національної освіти. Зрештою, 
у процесі народження нації виникає необхідність у політичному 
самовизначенні. Найприйнятнішою формою цього самовизначен-
ня є національна держава, очолити яку належить представникові 
власної нації. Це докорінно відрізняється від донаціонального пе-
ріоду, коли на чолі держави міг постати монарх з династії іншої 
країни. Із формуванням національних держав важелі влади почали 
належати представникам нації. Найрельєфніше це виявилося під 
час Великої французької революції 1789 року, досвід якої у справі 
національно-державного будівництва виявився прикладом для ін-
ших держав.

Всупереч етнічній строкатості населення та великим геогра-
фічними розмірам країни, революція оголосила Францію «єдиною 
й неподільною державою». Французька революція продукує дум-
ку, згідно з якою нація – поняття політичне. Отже, етнічні відмін-
ності не заслуговують на підтримку й визнання з боку держави. 
Нефранцузькі мови країни вважалися контрреволюційними і забо-
ронялися відповідними законами. Було розпочато невідомий сві-
товій практиці експеримент – спробу встановити республіку в по-
ліетнічній країні не за федеративним, а за унітарним принципом.

Діячі Французької революції оголосили перемогу загальних 
принципів – «свободи рівності й братерства» перемогу розуму 
над забобонами, просвіти над неуцтвом, народу над деспотиз-
мом. При цьому поняття «народ» мало не абстрактний, а цілком 
визначений зміст, оскільки його було розташовано у певному 
просторі – країни Франція. Термін «братерство», що до револю-
ції мав чимало сенсів («спільність», «община», «громада»), також 
набув іншого значення, а саме – відданість нації. Тоді ж націю 
було вперше визнано як найвищу цінність, а служіння їй – як най-
почесніший обов’язок.

У «Декларації прав людини і громадянина» стверджувалося, 
що «джерелом суверенної влади є нація. Жодні установи, жоден 
індивід не може мати владу, що не походить явно від нації». Між 
державою, народом і територією встановлювався невидимий, не-


