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КОРУПЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ  
 

У статті проаналізовані наукові підходи до поняття 
«корупція», «антикорупційні заходи», «кадрова безпека». 
Визначені основні складники кадрової безпеки в системі 
публічного управління, серед них: фінансово-економічна; 
інтелектуальна безпека; кар`єрна безпека; 
адміністративна безпека; соціальна безпека; патріотична 
безпека; антиконфліктна безпека; комунікаційна безпека; 
естетична безпека. Виявлені ризики, що виникають у 
системі забезпечення кадрової безпеки публічного 
управління, через корупцію. Запропоновані етапи 
моніторингу запобігання корупції як механізму 
забезпечення кадрової безпеки публічного управління.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Одним з головним пріоритетів розвитку та 
реформування сучасних державних інституцій є 
формування державної політики у сфері запобігання та 
подолання корупції не тільки в органах державного 
управління та місцевого самоврядування, а й інших сферах 
життєдіяльності суспільства. 



Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна–
2020» основною метою антикорупційної реформи є суттєве 
зменшення корупції в Україні, зменшення втрат 
державного бюджету та бізнесу через корупційну 
діяльність, а також підвищення позицій України в 
міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції. Це 
буде досягнуто завдяки належній реалізації нової 
Антикорупційної стратегії та успішному впровадженню 
нових антикорупційних механізмів, серед них: 
декларування майнового стану публічних службовців, 
запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, 
перевірка доброчесності службовців і моніторинг їхнього 
способу життя. Подолання політичної корупції вимагає 
докорінної реформи системи політичного фінансування. 
Важливим є використання новітніх технологій, зокрема для 
забезпечення державою доступу до інформації у формі 
"відкритих даних" [8]. 

Отже, вищезазначеним нормативним документом 
передбачені заходи, які мінімізують прояви корупції. 
Також щодо формування дієвої антикорупційної політики 
наголошено у Стратегії реформування державного 
управління України на 2016–2020 роки [7]. 

Водночас, корупція впливає на всі сфери 
життєдіяльності суспільства в України. За даними компанії 
TNS Opros, українці вважають корумпованими: судову 
систему (89%), законодавчу владу (64%), держслужбовців 
(74%) і політичні партії (89%) [2, с. 350]. Результатом 
зростання рівня корупції є значні витрати державного 
бюджету, які несе українська економіка, що проявляється в 
нестачі коштів фінансування соціальної сфери, охорони 
здоров’я, освіти й науки. Зрештою,  це призводить до 
зниження працездатності та зниження 
конкурентоспроможності економіки, сприяє поступовій 
деградації державних інститутів, оскільки вони не 
виконують належно власні безпосередні функції і не 
спроможні виконати поставлені завдання. Поступово в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/paran16#n16


суспільстві формується толерантність до корупції, тобто 
терпимість, що веде до її поширення в ще більших 
масштабах [9]. 

Тому тема дослідження щодо виокремлення сучасних 
проблем формування системи запобігання корупції як 
механізм забезпечення кадрової безпеки системи 
публічного управління є актуальною та своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
запобігання корупції, виявлення негативного впливу 
корупції на економіку досліджували такі вчені, як: О. 
Бандурка, Л. Багрій-Шахматов, В. Василинчук, С. 
Дрьомов, О. Джужа, Т. Демедюк, О. Кальман, С. Клімова, 
І. Коруля, В. Кузьменко, М. Мельник, В. Навроцький, С. 
Омельченко, С. Павленко, Д. Никифорчук, М. Хавронюк та 
ін. 

Зазначені автори аналізують понятійно-
категоріальний апарат системи «корупція», визначають 
чинники та механізми запобігання корупції, аналізують 
процеси розвитку державної служби та зв'язок з корупцією, 
визначають наслідки корупційний дій, виявлять типи та 
види корупції. 

Разом з тим, поняття й основні характеристики 
кадрової безпеки підприємства аналізують О. Ареф'єва, 
Л. Калініченко, В. Красномовець, О. Лащенко, А. Маренич, 
Н. Мехеда, Г. Назарова, Н. Подлужна, Л. Томаневич, 
Н. Чередниченко, Н. Штамбург, Н. Швець та ін. Але не 
існує системних досліджень виокремлення сучасних 
проблем формування системи запобігання корупції як 
механізму забезпечення кадрової безпеки системи 
публічного управління. 

Метою дослідження є комплексний аналіз підходів 
до сучасних проблем формування системи запобігання 
корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки 
системи публічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 



Аналіз наукової літератури [1; 4; 6; 9–10] дає підстави 
зазначити, що корупція є використанням публічними 
службовцями своїх владних повноважень в особистих 
інтересах, а також в інтересах третіх осіб або груп. За 
державної корупції суб’єктом корупційних відносин 
виступають особи, наділені владними виконавчо-
розпорядчими, контрольно-наглядовими, дозвільними, а 
також нормотворчими та іншими повноваженнями, які 
вони використовують у корисливих цілях та інтересах. 
Крім того, до актів корупції в низці випадків можна 
віднести використання службовцями свого впливу, 
авторитету, що поширюється за межі його функціональної 
компетенції.  

У сучасній науковій літературі та в практиці 
запобігання корупції виділяють декілька її видів [1; 4; 6; 9–
10]. Переважно акцентується увага на політичній, 
економічній, адміністративній, побутовій та елітній 
корупції. Крім того, виділяють національну й міжнародну 
корупцію. Усі наведені види корупції мають соціально 
небезпечний характер і, безумовно, є взаємопов’язаними. 

Проблемам запобігання корупції надається великого 
значення науковцями, політиками, політологами, 
соціологами, іноземними експертами, громадськістю. Нині 
створено та діють антикорупційні органи, які здійснюють 
діяльність щодо запобігання корупції, а також 
застосовують інститути відповідальності за корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас, 
проблема поширення корупції в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства набуває загрозливих обсягів. 
Недосконалість законодавства, відсутність політичної волі 
щодо запровадження дієвих механізмів відповідальності і 
професійно підготовлених кадрів, які б реалізовували 
законодавство з питання запобігання корупції, не дає 
можливості захисти суспільство та публічне управління від 
корупції. 



Водночас, антикорупційні заходи повинні бути 
спрямовані на забезпечення кадрової безпеки публічного 
управління, оскільки корупція впливає на якість і 
результативність діяльності органів публічного управління, 
формує негативне ставлення населення до цих органів, 
мінімізує позитивні зрушення в процесах реформування 
сучасних інституцій і формує негативний міжнародний 
імідж нашої держави, «гальмує» економічний розвиток 
України.  

Якщо аналізувати закордонний досвід розв'язання 
проблем щодо забезпечення заходів запобігання корупції, 
то слід зазначити, що високі стандарти громадянської 
поведінки у Великобританії є наслідком політичних і 
законодавчих заходів, моральних змін та ефективного 
соціального контролю за державними службовцями. 
Великобританія має найдавніші традиції боротьби з 
корупцією. Систему антикорупційних механізмів тут 
урегульовано на законодавчому рівні. Перший закон про 
протидію корупції в державних органах ухвалили ще 1889 
р., закони про запобігання корупції – 1906 і 1916 роками. 
Зазначені нормативно-правові документи були реакцією 
суспільства на поширення цього соціально-політичного 
явища. На відміну від традиційних правових принципів, 
зазначені закони вимагають від посадових осіб доводити 
власну невинність [10].  

Водночас, зазначені нормативно-правові акти 
Великобританії формували саме нетерпимість до 
корупційних дій, тобто заходи запобігання корупції. Такі 
заходи формували кадрову безпеку системи публічного 
управління. 

Крім того, корупційні процеси у Великобританії 
вивчає так званий «Комітет Нолана», заснований у жовтні 
1994 р. Його зусилля зосереджено на основних сферах 
громадського життя, що викликають найбільшу 
стурбованість громадськості. Ідеться про членів 
парламенту, які працюють консультантами фірм, що 



прагнуть впливати на державну політику; колишніх 
міністрів та інших посадових осіб, які працюють у тих 
галузях індустрії, регулюванням яких попередньо 
займалися в уряді, та ін. За результатами роботи комітету 
Палата громад парламенту вирішила призначити 
парламентського директора стандартів, заборонити 
протекцію та розголосити побічні доходи членів 
парламенту [10]. Тобто, формується система кадрової 
безпеки публічного управління та окреслюються механізми 
забезпечення кадрової безпеки публічного управління. 

На нашу думку, запобігання корупції повинно стати 
дієвим механізмом формування та забезпечення кадрової 
безпеки системи публічного управління.  

Кадрова безпека системи публічного управління – це 
сукупність методів, механізмів, прийомів, які забезпечують 
захищеність самої системи публічного управління від 
загроз непрофесіоналізму, деструктивного 
професіоналізму, збільшення кількості клановиків, осіб, які 
мають певні особисті зв’язки, корупційних і пов’язаних з 
корупцією правопорушень та ін. [5]. Водночас, кадрова 
безпека забезпечує захист професійно підготовлених 
кадрів, які чесно й неупереджено виконують власні 
посадові обов’язки та розбудовують сучасні інституції 
громадського суспільства, від впливу непрофесійних 
керівників, необґрунтованих звільнень, ротацій та інших 
методів стягнень. Система контролю кадрової безпеки 
спрямовується на виявлення загроз кадровій безпеці 
(ризиків) та мінімізації останніх, наприклад, виявлення 
проявів корупції, конфлікту інтересів серед публічних 
службовців, причин та умов, що сприяють цьому та 
мінімізації й превенції останніх. 

Кадрову безпеки системи публічного управління 
можна розглядати як  

- фінансово-економічну безпеку – забезпечення гідної 
оплати праці публічному службовцю, одночасно  



забезпечення законного використання бюджетних 
(державних) коштів самим службовцем;  

- інтелектуальну безпеку – рівень володіння 
сучасними знаннями, упровадження новацій у розвиток 
персоналу, підвищення рівня професійних знань, навичок, 
умінь, стимулювання прояву ініціативи та здібностей 
завдяки створенню гнучкої системи преміювання 
відповідно до розвитку науково-технічного прогресу; 
водночас з боку держави – підтримка розвитку 
інтелектуального потенціалу кожного публічного 
службовця; 

- кар`єрну безпеку – забезпечення реального 
посадового просування службовця відповідно до його 
знань, умінь, навичок, заохочення в підвищенні своєї 
кваліфікації до вимог функціональних обов’язків, у 
гарантіях кар’єрного  зростання, отримання можливості 
для самореалізації на робочому місці, ротація кадрів у 
системі публічного управління; 

- адміністративну безпеку – забезпечення 
об’єктивного неупередженого оцінювання результатів 
діяльності службовця та виявлення кадрового потенціалу 
кожного працівника, неможливість призначення 
непідготовлених і некомпетентних кадрів, які перебувають 
у родинних (дружніх) стосунках з керівниками органів 
влади, на керівні посади, на які заслужено претендують 
перспективні й досвідчені співробітники;  

- соціальну безпеку – забезпечення соціального 
захисту працівників, їх страхування, преференції якісного 
медичного обслуговування; 

- патріотичну безпеку – створення психологічного 
клімату в колективі на основі позитивного ставлення до 
органів влади, психологічної об’єднаності працівників 
навколо загальних цілей;  

- антиконфліктну безпеку – узгодженість, 
безконфліктність спілкування на соціальному та 



особистісному рівнях, товариська допомога, вимогливість 
до себе та інших в інтересах виробництва;  

- комунікаційну безпеку – сприяння позитивним 
міжособистісним комунікаціям, створенню сприятливого 
мікроклімату, урахування інтересів і побажань працівників 
по вертикалі та горизонталі, доброзичливий і шанобливий 
стиль спілкування «керівник-підлеглі» [11]; 

- естетичну безпеку – проведення загальноосвітніх 
семінарів, конференцій, групових дискусій; мотивація 
задоволення персоналу своєю роботою; поліпшення 
власного іміджу кожного працівника. 

З позиції запобігання корупції в системі публічного 
управління кожен кандидат на вакансію повинен 
розглядатися як джерело кадрового ризику і потенційної 
загрози. Нині до ризиків, що виникають у системі 
забезпечення кадрової безпеки публічного управління, слід 
віднести такі потенційні загрози з боку службовця (або 
кандидата на посаду): 

-  зловживання службовим становищем; 
- непрофесійність та упередженість у виконанні своїх 

посадових обов’язків; 
- використання державних ресурсів (ресурсів системи 

публічного управління) у власних цілях або через 
посередників; 

- шантаж компетентністю (незамінний працівник, 
ключова фігура в компанії); 

- шантаж повноваженнями (це можливо, якщо вони 
зосереджуються в одних руках); 

- використання інформаційних джерел для власних 
потреб та власного збагачення; 

- створення в колективі несприятливого морально-
психологічного клімату; 

- формування «власної» команди для реалізації 
корупційних механізмів та схем; 

- відмивання грошей; 



- отримання додаткових виплат коштів з державного 
(або місцевого) бюджету за роботу, яка не була 
виконана або виконана в межах своїх посадових 
обов’язків; 

- призначення на посади державної служби лише за 
«телефонним правилом» або у зв’язку з дружними 
(сімейними) стосунками та ін. 

Зазначений перелік не є вичерпний і може бути 
доповнений з урахуванням потенційних корупційних 
ризиків на певній посаді при виконання відповідних 
службових обов’язків. 

Запобігання корупції повинно забезпечити не тільки 
захист системи від корупціонерів, а також постійний 
моніторинг системи публічного управління від проявів 
корупції. Зазначений моніторинг повинен складатися з 
таких етапів [3; 6]: 

- аналіз поточного рівня кадрової безпеки;  
- оцінка впливу негативних факторів; 
- виявлення причин негативного впливу;  
- планування комплексу заходів з підтримки 

встановлення рівня безпеки;  
-планування політики кадрової безпеки, 

функціональне планування і планування взаємодії 
відповідних підрозділів;  

- оперативна реалізація запропонованого комплексу 
заходів у процесі діяльності підприємства;  

- оцінка ефективності реалізації заходів. 
Однак ще однією проблемою залишається 

формування негативного ставлення службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування, політиків, населення до 
проявів корупції. З урахуванням проблеми забезпечення 
кадрової безпеки публічного управління потребує розробка 
та реалізація Концепції патріотичного виховання громадян 
України, у межах якої потрібно передбачити заходи 
формування негативного ставлення до корупції з 



дошкільних закладів і впродовж усього життя громадян, 
зокрема, заходи на робочому місці. 

Окремо стоїть проблема забезпечення 
кваліфікованими кадрами системи антикорупційних 
органів через підготовку магістрів у галузі 
антикорупційного законодавства. Саме такі фахівці 
забезпечуватимуть формування та реалізацію механізмів 
кадрової безпеки системи публічного управління. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, 
запобігання корупції в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства може розглядатися як один з базових 
механізмів забезпечення кадрової безпеки системи 
публічного управління, який повинен реалізуватись у 
комплексі: формування кадрів у системі публічного 
управління, реалізація заходів кадрової безпеки в кожному 
органі державної влади та місцевого самоврядування, 
реалізація концепції патріотичного виховання через 
неприйняття корупції, підготовка професійних кадрів для 
системи антикорупційних органів і формування 
ефективного громадянського контролю за реалізацією 
концепції кадрової безпеки в системі публічного 
управління. 

У перспективі подальших розвідок передбачається 
проаналізувати закордонний досвід розвитку 
антикорупційних заходів щодо запобігання корупції, 
сформувати механізм розвитку кадрової безпеки в системі 
сучасних механізмів державного управління. 
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Parkhomenko-Kutsevil O.I. Formation of the system of 

prevention of corruption as a mechanism of personnel 
security provision of the public administration system. The 
article analyzes the scientific approaches to the concept of 
"corruption", "anti-corruption measures", "personnel security".  

One of the main priorities of the development and reform 
of modern state institutions is the formation of a state policy in 
the field of prevention and combating corruption not only in 
public administration and local self-government bodies, but 
also in other spheres of society's life. 

Many scientists have considered the problems of 
preventing corruption, identifying the negative effects of 
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corruption on the economy, including: O. Bandurka, L. Bagrie-
Shahmatov, V. Vasilinchuk, S. Dreomov, O. Dzhuzha, 
T. Demedyuk, O. Kalman, S. Klimova, I. Koruli, V. Kuzmenko, 
M. Melnyk, V. Navrotsky, S. Omelchenko, S. Pavlenko, D. 
Nikiforchuk, M. Khavornuk and others. 

The purpose of the study is to provide an integrated 
analysis of the approaches to the current problems of the 
formation of a system for preventing corruption as a 
mechanism for ensuring the personnel security of the public 
administration system. 

The problems of preventing corruption are given 
considerable attention by scientists, politicians, political 
scientists, sociologists, foreign experts, and the public. To date, 
anticorruption authorities have been established and operate, 
which carry out activities for the prevention of corruption, and 
also use institutions of responsibility for corruption and 
corruption-related offenses. At the same time, the problem of 
spreading corruption in all spheres of vital activity of society 
becomes threatening volumes. The imperfection of legislation, 
the lack of political will to introduce effective mechanisms of 
responsibility, the absence of trained personnel that would 
implement the legislation on the prevention of corruption does 
not provide the opportunity to protect society and public 
administration from corruption. 

At the same time, anti-corruption measures should be 
aimed at ensuring the personnel security of public 
administration, since corruption affects the quality and 
effectiveness of the activities of public administration bodies, 
forms a negative attitude of the population towards these 
bodies, minimizes positive changes in the processes of 
reforming modern institutions and forms the negative 
international image of our state, "Inhibits" the economic 
development of Ukraine. 

In our opinion, the prevention of corruption should 
become an effective mechanism for the formation and provision 
of personnel security in the public administration system. 



Personnel security of the public administration system is 
a set of methods, mechanisms, techniques that provide the 
security of the system of public administration itself from the 
threats of unprofessionalism, destructive professionalism, the 
increase of the number of clan people, persons having certain 
personal connections, corruption and corruption-related 
offenses. etc., at the same time, personnel security provides 
protection of professionally trained personnel who honestly 
and impartially perform their official duties and develop 
modern public institutions society, from the influence of 
nonprofessional leaders, unjustified layoffs, rotation and other 
methods of penalties. The personnel security control system 
aims at identifying threats to human security (risk) and 
minimizing the latter, for example, identifying corruption, 
conflict of interest among public servants, the causes and 
conditions conducive to this, and minimizing and preventing 
the latter. 

Prevention of corruption in all spheres of society's life 
can be considered as one of the basic mechanisms for ensuring 
the personnel security of the public administration system, 
which should be implemented in a complex: the formation of 
personnel in the system of public administration, the 
implementation of personnel security measures in every body of 
state power and local self-government, the implementation of 
the concept of patriotic education through rejection of 
corruption, training of professional staff for the system of anti-
corruption bodies and the formation of effective civil control 
over the implementation of the concept of personnel security in 
the system of public administration. 

Keywords: public administration, public service, 
corruption, anti-corruption measures, personnel security, 
mechanisms of personnel security provision of the public 
administration system. 

 
Пархоменко-Куцевил О.И. Формирование системы 

предотвращения коррупции как механизм обеспечения 



кадровой безопасности системы публичного управления. 
В статье проанализированы научные подходы к понятию 
«коррупция», «антикоррупционные меры», «кадровая 
безопасность». Определены основные составляющие 
кадровой безопасности в системе публичного управления, в 
том числе: финансово-экономическая; интеллектуальная 
безопасность; карьерная  безопасность; 
административная  безопасность; социальная  
безопасность; патриотическая безопасность; 
антиконфликтная безопасность; коммуникационная 
безопасность; эстетическая безопасность. Выявленные 
риски, возникающие в системе обеспечения кадровой 
безопасности публичного управления, из-за коррупции. 
Предложенные этапы мониторинга предотвращения 
коррупции как механизма обеспечения кадровой 
безопасности публичного управления. 

Ключевые слова: публичное управление, публичная 
служба, коррупция, антикоррупционные меры, кадровая 
безопасность, механизмы обеспечения кадровой 
безопасности системы публичного управления. 

 



 


