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фУНКції ГРОМаДСьКих ОРГаНіЗацій 
щОДО РеаліЗації ДеРЖаВНОї аНтиКОРУПційНОї 
ПОлітиКи У СфеРі ОхОРОНи ЗДОРОВ’я
Cтаття присвячена дослідженню функціоналу громадських організацій в сфері реалізації 

державної антикорупційної політики в сфері охорони здоров’я. В статті розглянуті основ-
ні функції представників громадськості в сфері протидії корупції в сфері охорони здоров’я 
за визначенням українського законодавства та особливості їх практичного здійснення в 
діяльності громадських об’єднань та інших представників громадськості. З’ясовано особ-
ливості негативного впливу корупційних порушень на ефективне функціонування дер-
жавних інституцій та реалізації прав і свобод українських громадян та соціальні основи 
корупційних процесів в Україні, і розглянуто важливість подолання корупції для забезпечення 
сталого розвитку сучасного українського суспільства та держави. В статті розглянуто 
закордонний досвід залучення представників громадськості до контролю за виконанням 
українського антикорупційного законодавства в різних сферах суспільного буття, і в сфе-
рі охорони здоров’я зокрема. У статті проаналізовано та конкретизовано функціонал, що 
надано громадським організаціям та їх членам Законом України «Про запобігання корупції» 
та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність громадських організа-
цій та громадських активістів в сфері охорони здоров’я. В статті розглянуто особливості 
участі громадських організацій в українських парламентських антикорупційних слуханнях 
та запропоновано механізм залучення до зазначеного процесу представників громадських 
організацій, що спеціалізуються на здійсненні діяльності, спрямованої на виявлення та 
профілактику антикорупційної діяльності. В статті розглянуто перспективи проведення 
громадськими активістами освітніх і просвітницьких заходів в загальноосвітніх, професій-
но-технічних закладах та закладах вищої освіти, спрямованих на формування антикорупцій-
ної культури в дітей та молоді. В статті запропоновано заходи, спрямовані на заохочення 
до громадської діяльності в сфері реалізації державної антикорупційної політики активних 
громадських активістів шляхом запровадження державних стипендій та премій. 

Ключові слова: антикорупційна діяльність, корупція, громадські організації, охорона 
здоров’я, громадський контроль, антикорупційна експертиза.

Постановка проблеми. Громадські організа-
ції відіграють значну роль у трансформації та роз-
витку суспільних інституцій в рамках сучасного 
українського суспільства. Особливо значна роль 
громадських організацій у становленні інститу-
цій, що не мали значного поширення на протязі 
значного проміжку часу або існували номінально. 
Однією з таких сфер є державна антикорупційна 
політика, оскільки корупція є однією з найголов-
ніших проблем розвитку як української держави, 

так і сучасного українського суспільства. Фінан-
сові втрати української держави від корупційних 
діянь приносять мільярдні збитки для бюджетів 
як на національному, так і на регіональному рів-
нях. Високий рівень корупції приносить іміджеві 
збитки країні, що є суттєвою перешкодою для 
залучення міжнародних інвестицій, у тому числі 
в сфері співробітництва з Міжнародним валют-
ним фондом і виділення Україні міжнародної 
технічної допомоги для трансформації і розвит-
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ку економічних і соціальних інституцій, що змен-
шує перспективи зростання ВВП та української 
економіки в цілому і, як наслідок, призводить до 
зниження рівня соціального комфорту та само-
почуття українців, а це в свою чергу призводить 
до стимуляції трудової міграції і втрати трудо-
вих ресурсів. Зазначені проблеми є значною 
перепоною для вступу України до міжнародних 
інституцій, що загрожує реалізації геополітичної 
стратегії розвитку України. Всі перелічені факти 
свідчать про важливість зазначеної проблеми 
для подальшого розвитку держави. І роль гро-
мадськості у вирішенні зазначеної проблеми 
важко переоцінити, так як всі роки української 
незалежності громадськість через діяльність 
громадських активістів та громадських органі-
зацій завжди була одним з основних суб’єктів 
антикорупційної діяльності в країні, тому досить 
логічним виглядає наділення громадських орга-
нізацій та інших елементів громадянського 
суспільства функціоналом в рамках реалізації 
державної антикорупційної політики. Зважаючи 
на те, що в суспільстві побутує думка, що існу-
ють суспільні інституції з високим рівнем коруп-
ційних ризиків і до них відносять і сферу охорони 
здоров’я. Саме тому в рамках зазначеного дослі-
дження ми вирішили уточнити та конкретизувати 
функції громадських організацій щодо реалізації 
державної антикорупційної політики в сфері охо-
рони здоров’я. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематика ролі та функцій громадських органі-
зацій в сфері охорони здоров’я не раз става-
ла об’єктом наукових досліджень. На сьогодні 
найбільш актуальні дослідження в цій сфері 
здійснили такі вчені як О. Бусол, В. Василевич, 
Т. Василевська, є. Глушко, І. Зозуля, ю.Лавре-
нюк, Л.Маслова, М.Мельник, П.Михайленко, 
є. Невмережицький, Т. Савченко, Л. Сопільняк, 
М. хавронюк та інші. Зазначені вчені з’ясували 
механізми реалізації функціоналу громадських 
організацій щодо реалізації державної антико-
рупційної політики, дослідили закордонний дос-
від залучення представників громадськості до 
реалізації державної антикорупційної політики 
та конкретизували застосування функцій гро-
мадських організацій в цій сфері. 

Мета статті. З’ясувати особливості функці-
оналу громадських організацій щодо реаліза-
ції державної антикорупційної політики в сфері 
охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Вплив громад-
ських організацій на розвиток більшості сучасних 

соціальних процесів важко переоцінити. Роз-
виток українського громадянського суспільства 
за роки української незалежності став одним 
з головним здобутків молодої української держа-
ви. Громадські організації та громадські активісти 
іноді сприяють розвитку як окремих соціальних 
інституцій, так і всього сучасного українського 
суспільства в цілому більше, ніж представники 
державної і місцевої влади, які мають спеціаль-
ні компетентності та відповідний функціонал. Не 
в останню чергу, високий рівень розвитку укра-
їнського громадянського суспільства пов’язаний 
з європейською та американською матеріальною 
і методичною допомогою. Сьогодні громадські 
організації та окремі громадські активісти про-
довжують активно впливати на державну антико-
рупційну політику, в тому числі і в сфері охорони 
здоров’я. Сьогодні представники громадськості 
навіть наділені спеціальним функціоналом, що 
закріплено у відповідних нормативно-правових 
актах. І аналіз сучасних тенденцій в цій сфері, 
з високою вірогідністю, дає нам можливість про-
гнозувати подальше розширення зазначеного 
функціоналу як в рамках вже існуючих, так і нових 
нормативно-правових актах. Головними фактора-
ми нашого прогнозу є те, що кількість представни-
ків громадськості, що переймаються проблемами 
виявлення фактів корупційної діяльності в сфе-
рі охорони здоров’я з кожним роком невпинно 
збільшується, як і соціальний запит на посилен-
ня громадського контролю за діяльністю закладів 
охорони здоров’я на предмет дотримання антико-
рупційного законодавства.

Як зазначає В. Василевич, корупція в Укра-
їні – це наслідок політичних, соціальних і еко-
номічних проблем нашої країни і тому засто-
сування ефективних превентивних механізмів 
запобігання корупції є однією з найважливіших 
проблем, яку намагається вирішити сучасна 
українська держава [4, с. 209]. Зважаючи на важ-
ливість зазначеної проблеми держава та україн-
ське суспільство актуалізують заради вирішення 
цієї проблеми всі наявні ресурси. Одним з таких 
ресурсів є громадськість. Україна має хоч і недо-
сконале, але численне громадянське суспіль-
ство зі своєю структурою та функціоналом і на 
сьогодні суб’єкти громадянського суспільства 
ведуть активну боротьбу проти порушення анти-
корупційного законодавства і є союзниками дер-
жави та місцевого самоврядування в процесі 
вирішення зазначеної проблеми. 

Перед тим, як проаналізувати особливос-
ті антикорупційного потенціалу представників 
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громадськості, розглянемо саме поняття гро-
мадськість та потенційних суб’єктів антикоруп-
ційної діяльності в сфері охорони здоров’я, яких 
можна віднести до представників громадськос-
ті. На думку є. Глушко: «Відповідно до україн-
ського законодавства під громадськістю розумі-
ється одна або більше фізичних чи юридичних 
осіб, їх об’єднання, організації, групи, які діють 
згідно українського законодавства або прак-
тикою» [3, с.113]. Тобто, як бачимо до понят-
тя «громадськість» є максимально широким 
поняттям, до якого належить велика кількість 
фізичних і юридичних осіб, до яких можна від-
нести як формалізовані громадські об’єднання, 
так і неформальні. 

Діяльність всіх формалізованих представ-
ників громадянського суспільства регулюється 
законом України «Про громадські об'єднання», 
зазначене поняття визначається наступним 
чином: «Громадське об'єднання - це добровіль-
не об'єднання фізичних осіб та/або юридичних 
осіб приватного права для здійснення та захи-
сту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних, та інших інтересів» [6]. Однією із 
сфер, в якій громадські об’єднання та їх члени 
приймають активну участь, є сфера охорони 
здоров’я. Високий інтерес саме до цієї сфери 
зумовлений тим, що медицина, як і інші струк-
турні компоненти системи охорони здоров’я, 
є важливим елементом соціального комфорту 
та самопочуття, тому до сфери охорони здо-
ров’я прикутий особливий інтерес, і не в остан-
ню чергу через високий рівень корупціогенності. 

Закон України «Про запобігання корупції», 
в статті 21 наділяє громадськість певною сукуп-
ністю антикорупційних функцій та прав. Зазна-
чений закон на сьогодні є основним норматив-
но-правовим актом, що регулює функціонал 
громадських об’єднань та інших представників 
громадськості в сфері щодо реалізації держав-
ної антикорупційної політики в рамках різних 
соціальних інституцій, і в тому числі це стосу-
ється і сфери охорони здоров’я.

Так, у першу чергу громадські організації 
та активісти мають право «повідомляти про 
виявлені факти вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, реаль-
ний, потенційний конфлікт інтересів спеціаль-
но уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 
корупції, Національному агентству, керівництву 
чи іншим представникам органу, підприємства, 
установи чи організації, в яких були вчинені ці 

правопорушення або у працівників яких наяв-
ний конфлікт інтересів, а також громадськос-
ті» [8]. Тобто зазначені права є вираженням 
інформаційної та спонукальної функцій. їх 
сутність полягає в тому, що громадські органі-
зації та активісти мають право виявляти пев-
ні ознаки корупційної діяльності у всіх сферах 
суспільної діяльності, у тому числі і охороні здо-
ров’я та інформувати спеціалізовані антикоруп-
ційні органи, згідно компетенції, в свою чергу, 
мають ініціювати відповідні перевірки та слідчі 
дії. В той же час, громадські організації та окре-
мі громадські активісти суттєво полегшують 
роботу спеціалізованим антикорупційним орга-
нам тим, що через відносно велику кількість 
представників громадського сектору та через 
здійснення власних функцій по всій терито-
рії України, вони можуть оперативно виявляти 
ознаки порушення антикорупційного законо-
давства, що сприяє підвищенню ефективності 
антикорупційної діяльності держави та збіль-
шення кількості фактів виявлення порушень 
антикорупційного законодавства. 

На думу О. Бусол, національні антикоруп-
ційні стратегії країн центральної та східної 
європи передбачають активні дії представників 
громадськості у якості суб’єкта антикорупцій-
ної діяльності, у том числі і на рівні активного 
та пасивного контролю за діяльністю державних 
та муніципальних органів [1]. У даному випад-
ку зазначений аспект діяльності громадських 
організацій полягає в тому, що вони, здійсню-
ючи моніторинг діяльності органів державної 
та місцевої влади проводять власну незалежну 
діяльність з приводу оцінки тих чи інших адмі-
ністративних функцій на предмет можливого 
порушення антикорупційного законодавства. 
Для того, щоб зазначена діяльність була ефек-
тивною, українське законодавство передба-
чає, що громадськість має право запитувати 
та одержувати від державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування в порядку, передбаче-
ному Законом України "Про доступ до публічної 
інформації", інформацію про діяльність щодо 
запобігання корупції [7]. Надання зазначеного 
права суттєво посилює функціонал громад-
ських діячів та громадськості в сфері виявлен-
ня окремих фактів порушення антикорупцій-
ного законодавства як в цілому, так і окремих 
сферах, в тому числі в сфері охорони здоров’я. 
Важливість зазначеної опції полягає в тому, що 
у представників державних і місцевих органів, 
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що вчиняють корупційні дії, завжди є спокуса 
приховати факти власних неправомірних діянь 
у великих масивах звітності та іншої важливої 
інформації. Зазначений прийом може не аналі-
зуватися відповідними державними антикоруп-
ційними органами у випаду відсутності ознак 
правопорушень. Тому уточнення певних фактів 
діяльності державних та місцевих органів вла-
ди громадськими активістами під час аналізу 
антикорупційної діяльності органів державно-
го та самоврядного управління в сфері охоро-
ни здоров’я, – є необхідною складовою оцінки 
виконання антикорупційного законодавства. 

Останнім часом українські громадські орга-
нізації отримують потужну підтримку європей-
ських донорів, які допомагають робити прозо-
рою діяльність місцевих органів в сфері охорони 
здоров’я. Особливо активною в цій діяльності 
є ПРООН. Як приклад, можемо виділити «гран-
товий конкурс, що було організовано Програ-
мою ООН із відновлення та розбудови миру за 
технічної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» за 
фінансування європейського Союзу та урядів 
Данії, Швейцарії та Швеції. Конкурс Програми 
малих грантів (ПМГ) спрямовано на віднов-
лення ефективного врядування та просування 
примирення в охоплених збройним конфліктом 
громадах Донеччини та Луганщини (на підкон-
трольних уряду України територіях), що відпо-
відає цілі сталого розвитку 16 «Мир, справед-
ливість і сильні інститути» [16]. Зазначений 
конкурс є одним з низки подібних, що спрямо-
вані на підтримку громадських діячів, що мають 
наміри забезпечувати прозорість діяльності міс-
цевих органів влади, у тому числі і в сфері охо-
рони здоров’я. Реалізація зазначених проєктів 
сприяє тому, що представники місцевої влади, 
що здійснюють управління в тому числі в сфері 
охорони здоров’я, повинні звітувати про власну 
діяльність в автоматичному режимі за допомо-
ги вебсайтів, мобільних додатків, спеціалізова-
них порталів, тощо. Зазначена діяльність вхо-
дить у функціонал самих органів, регулюючих 
сферу охорони здоров’я, але через те, що знач-
ний проміжок часу зазначені органи не могли 
забезпечити власну підзвітність на високому 
технологічному рівні через брак політичної волі 
та коштів на зазначену діяльність. Саме тому 
єС через посольства урядів Данії, Швейцарії 
та Швеції вирішив надати гуманітарну технічну 
допомогу, яка повинна через співпрацю органів 
управління охороною здоров’я, місцевого само-
врядування, антикорупційних органів та пред-

ставників громадськості повинна зменшити 
рівень корупції в сфері охорони здоров’я.

Важливим напрямом функціоналу громад-
ських організацій в сфері запобігання корупції 
є «право проводити, замовляти проведення гро-
мадської антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів та проектів нормативно-право-
вих актів, подавати за результатами експертизи 
пропозиції до відповідних органів, отримувати 
від відповідних органів інформацію про враху-
вання поданих пропозицій» [8]. Зазначена функ-
ція дає можливість громадським об’єднанням 
вже на професійному рівні протидіяти розпов-
сюдженню корупційних практик в сфері охорони 
здоров’я. В даному випадку основним інстру-
ментом є не виявлення підозрілої поведінки ліка-
рів, молодшого медичного персоналу та адміні-
страції медичних закладів, а вже проведення 
фахової експертизи та вдосконалення норма-
тивно-правової бази в сфері протидії корупції. 
Зазначений функціонал повинен здійснюватися 
на основі спеціальної фахової підготовки. Саме 
для цього одному чи кільком органам, що опіку-
ються антикорупційною діяльністю, можна ство-
рити відповідний підрозділ по роботі з громад-
ськими об’єднаннями. Зазначений займався би 
розробкою відповідних методичних матеріалів 
з приводу фахової оцінки та експертизи випад-
ків корупційної діяльності. Вказаний підрозділ 
міг би проводити тренінгові заняття з освоєння 
навичок проведення громадської антикорупцій-
ної експертизи. В перспективі громадські діячі зі 
специфічними знаннями та досвідом проведен-
ня антикорупційної експертизи зможуть згодом 
стати кадровим підсиленням українських анти-
корупційних органів.

Крім того, представники громадськості можуть 
«брати участь у парламентських слуханнях 
та інших заходах з питань запобігання корупції» 
[8]. Зазначена функція суттєво піднімає престиж-
ність діяльності громадських об’єднань і громад-
ських активістів в сфері впливу на формування 
антикорупційної черги денної в країні. 

В той же час, слід відмітити, що антико-
рупційні парламентські слухання в Україні від-
буваються дуже рідко. Ледь не останні з яких 
проводилися в 2017 році [5]. І в рамках зазна-
чених парламентських антикорупційних парла-
ментських слухань була мінімальна присутність 
представників громадськості. В той же час для 
того, щоб представники громадськості дійс-
но стали суб’єктами антикорупційних парла-
ментських слухань, слід закріпити цю функцію  
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о відповідних нормативно-правових актах, що 
регулюють сферу проведення парламентських 
слухань. Одним з таких документів є Постано-
ва Верховної Ради України «Про затвердження 
положень про проведення парламентських слу-
хань у Верховній Раді України та слухань у комі-
тетах Верховної Ради України» [15], що нажаль 
на сьогодні втратила чинність. На нашу думку, 
доцільно було б прийняти нову постанову, яка б 
уточнила правила проведення парламентських 
слухань, у тому числі в пункті допуску до участі 
представників громадськості. На нашу думку, 
треба, застосовуючи метод квотування, виділи-
ти окрему квоту представникам громадськості 
з особливим акцентом на представників сфери, 
з якої відбуваються громадські слухання. Осо-
бливе місце в рамках парламентських слухань 
повинні зайняти громадські діячі, що спеціалі-
зуються на сфері охорони здоров’я. Так, як всі 
важливі та доленосні рішення в сфері антико-
рупційної діяльності повинні прийматися за уча-
сті і з врахуванням думки спеціалістів з протидії 
антикорупції в сфері охорони здоров’я. 

На думку є. Невмережицького, негатив-
ним процесам, що сприяли зростанню корупції 
в Україні, певною мірою сприяє неврегульова-
ність політичної системи суспільства, гальму-
вання з проведенням адміністративної рефор-
ми, в процесі якої повинні бути конкретизовані 
і законодавчо визначені місце, роль та повнова-
ження окремих елементів, механізму держави 
відповідно до принципів розподілу влади [13]. 
Саме тому, на сьогоднішньому етапі розвитку 
сучасної української держави важливо, щоб 
представники громадськості мали можливість 
вносити законодавчі ініціативи. це сприятиме 
як підвищенню рівня урегульованості відно-
син в сфері охорони здоров’я між її об’єктами 
та суб’єктами, так і зменшити потенційні коруп-
ційні виклики через високий рівень вмотивова-
ності громадських діячів, більшість з яких або 
членів їх родин безпосередньо постражда-
ли від корупційних злочинів та проступків, що 
скоювались представниками закладів охоро-
ни здоров’я. Тому законодавчі ініціативи пред-
ставників громадськості мають велике значен-
ня для подолання корупції як в сфері охорони 
здоров’я, так і в рамках сучасного українського 
суспільства загалом. 

Саме тому логічним є те, що українське зако-
нодавство надає право представникам громад-
ськості «вносити пропозиції суб’єктам права 
законодавчої ініціативи щодо вдосконалення 

законодавчого регулювання відносин, що вини-
кають у сфері запобігання корупції» [8]. В зазна-
ченому випадку акцентується увага більше на 
представниках саме громадських об’єднань, які 
мають статус юридичної особи. В той же час 
активна взаємодія всіх учасників антикорупцій-
ного руху в сфері охорони здоров’я між собою 
повинна сприяти напрацюванню законодавчих 
ініціатив та механізмів їх актуалізації саме на 
законодавчому рівні. На практиці це означає, 
що будь-який представник громадськості може 
запропонувати законодавчу ініціативу та через 
формалізовані громадські об’єднання в кооп-
тації з суб’єктами законодавчої ініціативи (Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів України 
тощо) почати процедуру імплементації законо-
давчої ініціативи. 

Антикорупційний процес в сфері охорони 
здоров’я вимагає наукових досліджень з при-
воду актуалізації тих чи інших антикорупційних 
процедур та ініціатив. Специфіка сфери охоро-
ни здоров’я полягає в тому, що вона побудова-
на на перманентних інноваціях, які необхідно 
впроваджувати як реакцію на виклики сього-
дення. В сфері охорони здоров’я постійно впро-
ваджуються нові медичні препарати та іннова-
ційні методи лікування. Через це існує велика 
кількість корупційних ризиків через недоброчес-
ність лікарів, які прагнуть отримати неправомір-
ну вигоду на нових препаратах та методах ліку-
вання і використання яких не є виправданим 
через те, що існують більш дешеві і не менш 
ефективні аналоги. 

Для того, щоб отримати фахову наукову точ-
ку зору для уточнення правильності дій праців-
ників сфери охорони здоров’я в рамках надан-
ня медичної допомоги окремому пацієнтові 
чи групі пацієнтів в рамках українського зако-
нодавства за представниками громадськості 
закріплене право «проводити, замовляти про-
ведення досліджень, у тому числі наукових, 
соціологічних тощо, з питань запобігання коруп-
ції» [8]. На нашу думку зазначені дослідження 
повинні відбуватися з використанням методів 
експертного опитування та вибіркового описо-
вого соціологічного дослідження з використан-
ням інструментарію соціологічного анкетування 
та інтерв’ю [14]. Експертні опитування нада-
дуть можливість оцінювати ті чи інші потен-
ційно корупційні діяння спеціалістів з системи 
охорони здоров’я з точку зору фахових спеці-
алістів вузькопрофільного спрямування. Вико-
ристання описових соціологічних досліджень 
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є доцільним для з’ясування масовості до певно-
го корупційного діяння в розрізі території і соці-
ально-демографічних показників. Представни-
ки громадських об’єднань можуть проводити 
подібні дослідження самостійно або винаймати 
професіоналів у зазначеній сфері. 

На думку В. Соловйова, інформування насе-
лення з питань запобігання корупції є одним 
з важливих елементів всієї антикорупційної 
політики держави [17]. Зазначений функціо-
нал, на нашу думку, доцільно реалізовувати 
у кооперації між представниками громадськості 
та підрозділів з подібним функціоналом НАБУ 
та інших антикорупційних органів, що на даний 
момент функціонують на території України. 
це дасть можливість ефективно пояснювати 
широким верствам населення основні аспекти 
порушення антикорупційного законодавства 
та шкоду подібних діянь для функціонування як 
окремих суспільних інституцій, так і всього укра-
їнського суспільства в цілому. 

На думку ю. Мосаєва, одним з важливих фак-
торів корупції в сфері охорони здров’я є рольо-
вий конфлікт працівників охорони здоров’я, 
зокрема фармацевтів [12, с.178]. Наведена 
форма рольового конфлікту є типовою для всі-
єї сфери охорони здоров’я, коли лікар чи фар-
мацевт мають спокусу скористатися власними 
професійними повноваженнями та порекомен-
дувати препарати не за протоколами лікуван-
ня у випадку лікаря або більш дорогі аналоги 
у випадку фармацевта.

Крім того, Закон України «Про запобіган-
ня корупції» покладає на громадськість право 
«здійснювати громадський контроль за вико-
нанням законів у сфері запобігання корупції 
з використанням при цьому таких форм контр-
олю, які не суперечать законодавству» [8]. 
Здійснення громадського контролю витікає 
і з опису попереднього функціоналу, яким наді-
ляється громадськість, але виділення громад-
ського контролю саме в окрему функцію є ціл-
ком виправданим, так як громадський контроль 
може бути реалізованим комплексно представ-
никами громадського об’єднання або коаліцією 
із залученням представників кількох об’єднань. 
Однак, на нашу думку, питання методів та спо-
собів громадського антикорупційного контролю 
потребує уточнень на нормативно-правовому 
рівні. Загалом значення громадського контро-
лю в сфері охорони здоров’я важко переоціни-
ти, так як випадки порушення антикорупційного 
законодавства в цій сфері можуть створювати 

потенційні загрози пацієнтам. Так, в 2014 році 
громадські діячі разом з лікарями провели 
спільні заходи з громадського контролю та, 
навіть, організували мітинг біля суду з метою 
сприяння перевірки фактів порушення порядку 
видачі препаратів рекомендованих для лікуван-
ня гепатиту С [2]. Зазначений випадок є один із 
сотень актів громадського контролю. В той же 
час активізація представників громадськості 
в сфері громадського контролю породила кіль-
ка проблем. Серед них можна виділити наступ-
ні: відсутність етичних рамок та правил здійс-
нення громадського контролю та імплементація 
результатів громадського контролю. Перша 
з визначених нами проблем полягає в тому, 
що часто представники громадських органі-
зацій та інших видів громадських об’єднань 
в процесі здійснення громадського контролю 
не контролюють власну поведінку, що призво-
дить до конфліктів з представниками медичних 
закладів, чиновниками зі сфери охорони здо-
ров’я та, навіть, правоохоронними органами. 
Після зазначених випадків часто представ-
ники громадськості, не визнаючи порушень 
громадського порядку, апелюють до українців 
з «меседжами» з приводу злочинності та коруп-
ційності системи охорони здоров’я. Актуаліза-
ція подібних негативних сценаріїв здійснення 
громадянських перевірок призводить суттєвих 
перешкод у поширенні демократичних практик 
та нівелює здобутки громадянського суспіль-
ства через дискредитацію та зменшення рівня 
суспільної довіри. Тому напрацювання правил 
здійснення громадського контролю та стандар-
тів поведінки громадських діячів стало б сут-
тєвим кроком в професіоналізації здійснення 
громадського контролю щодо виконання норм 
антикорупційного законодавства в сфері охо-
рони здоров’я. Відповідність правилам певного 
етичного кодексу в сфері здійснення антико-
рупційних перевірок стало б мірилом спромож-
ності тих чи інших представників громадськості 
виконувати відповідний функціонал. Громад-
ські активісти, що не будуть дотримуватися 
відповідних правил, повинні отримати догану 
та осуд від громадськості. 

Слід зазначити, що крім всього перелічено-
го, функціонал громадських організацій в сфері 
дотримання антикорупційного законодавства 
передбачає можливість здійснення і інших 
дій в сфері реалізації державної антикоруп-
ційної політики в сфері охорони здоров’я, що 
не передбачена і не забороняється чинними  
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Рис. 1. Участь громадськості в реалізації державної 
антикорупційної політики в сфері охорони здоров’я
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Функції Права, пов’язані з 
реалізацією функцій 

Приклади реалізації 
функцій в сфері охорони 
здоров’я 

Надання інформації Повідомляти про виявлені 
факти вчинення 
корупційних або 
пов’язаних з корупцією 
правопорушень, реальний, 
потенційний конфлікт 
інтересів 

Громадський активіст 
звернувся до НАЗК щодо 
конфлікту інтересів у 
директора одного з 
комунальних закладів 
охорони здоров’я 

Отримання інформації  Запитувати та одержувати 
від державних органів, 
органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування 
інформацію про діяльність 
щодо запобігання корупції 

Громадська організація 
звернулася до обласного 
департаменту охорони 
здоров’я щодо наявності 
внутрішніх політик 
взаємодії з викривачами 
корупції 

Громадської експертизи Проводити, замовляти 
проведення громадської 
антикорупційної 
експертизи нормативно-
правових актів та проектів 
нормативно-правових актів, 
подавати за результатами 
експертизи пропозиції до 
відповідних органів, 
отримувати від відповідних 
органів інформацію про 
врахування поданих 
пропозицій 

Громадська організація 
проводить експертизу 
наказів Міністерства 
охорони здоров’я щодо 
закупівлі лікарських 
засобів 

Представницька Брати участь у 
парламентських слуханнях 
та інших заходах з питань 
запобігання корупції 

Представники громадської 
організації беруть участь у 
парламентських слуханнях 
щодо удосконалення 
законодавства з питань 
запобігання корупції у 
сфері охорони здоров’я 

Нормотворча Вносити пропозиції 
суб’єктам права 
законодавчої ініціативи 
щодо вдосконалення 
законодавчого регулювання 
відносин, що виникають у 
сфері запобігання корупції 

Громадська організація 
звернулась до КМУ з 
проектом Державної 
антикорупційної стратегії в 
сфері охорони здоров’я, 
яку пропонує затвердити 
розпорядженням КМУ 
 

Громадськість 

Уповноважені 
представники 
громадських 

об’єднань 

Члени 
громадських 

об’єднань 

Громадські 
об’єднання 

Громадяни 

Дослідницька Проводити, замовляти 
проведення досліджень, у 
тому числі наукових, 
соціологічних тощо, з 
питань запобігання 
корупції 

Громадська організація 
проводить наукові 
дослідження щодо 
факторів, які впливають на 
корупцію в медицині 

Інформаційно-роз`яснювальна проводити заходи щодо 
інформування населення з 
питань запобігання 
корупції 

Громадська організація 
проводить цикл тренінгів з 
питань взаємодії з 
викривачами та захисту їх 
прав в комунальних 
закладах охорони здоров’я 

Громадського контролю здійснювати громадський 
контроль за виконанням 
законів у сфері запобігання 
корупції з використанням 
при цьому таких форм 
контролю, які не 
суперечать законодавству 

Громадська організація 
бере участь в оцінці 
корупційних ризиків в 
діяльності Міністерства 
охорони здоров’я України 

Громадського обговорення Аналізувати зміст офіційно 
оприлюднених нормативно-
правових актів та давати їм 
оцінку 

На сайті КМУ громадяни та 
громадські організації 
приймають участь в 
громадському обговоренні 
Державної антикорупційної 
стратегії в сфері охорони 
здоров’я, надають свої 
пропозиції та оцінку її 
положень  
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нормативно-правовими актами. Зазна-
чений функціонал створює потенційну 
можливість появи новацій в сфері про-
тидії корупції в сфері охорони здоров’я.

Схематично питання участі громад-
ськості в реалізації державної антико-
рупційної політики в сфері охорони здо-
ров’я зображені на рисунку 1.

Одним з важливим елементів розши-
рення чи впорядкування функції громад-
ських організацій щодо реалізації дер-
жавної антикорупційної політики в сфері 
охорони здоров’я є адаптація кращих між-
народних практик в цій сфері до україн-
ського законодавства та практики. І. Зозу-
ля та Л. Сопільник в своєму дослідженні 
проаналізували практики залучення гро-
мадськості до здійснення антикорупцій-
ної діяльності в таких країнах як Румунія, 
Японія, Фінляндія, Нідерланди та інших 
країнах [9]. На нашу думку, головними 
висновками за результатами зазначеного 
дослідження є те, що існує три основних 
компоненти, які роблять роботу представ-
ників громадськості в сфері запобігання 
корупції ефективною. це, у першу чергу, 
наявність стратегії залучення представ-
ників громадськості до антикорупційної 
діяльності. В другу чергу, це створен-
ня бази даних потенційних корупційних 
діянь через виявлення фактів різкого 
збагачення окремих лікарів, фармаце-
втів та інших представників сфери охо-
рони здоров’я. Подібні факти могли б 
відслідковуватися одними громадськими 
організаціями, а інші громадські органі-
зації, отримавши зазначені факти, могли 
б аналізувати особливості професійної 
та господарської діяльності. Саме такий 
симбіоз діяльності різних громадських 
діячів і дає позитивний ефект впливу 
громадськості на антикорупційну діяль-
ність через структурацію та координацію 
спільних дій. Позитивним міг би бути 
і досвід формування платформи гро-
мадських антикорупційних розслідувань 
за аналогією з журналістськими розслі-
дуваннями. Для цього слід поєднати 
зусилля представників громадськості 
та журналістів, які спеціалізуються на 
антикорупційних журналістських розслі-
дуваннях, у тому числі і в сфері охорони 
здоров’я. 
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Для подальшого вдосконалення системи 
залучення представників громадськості до сис-
теми протидії порушень антикорупційного зако-
нодавства в сфері охорони здоров’я, необхідно 
включити громадськість до пріоритетних напря-
мів антикорупційної політики України [10]. Тобто, 
формалізувати та підвищити статус представни-
ків громадськості, які будуть боротися з коруп-
ційними проявами в сфері охорони здоров’я. 
Одним з варіантів підвищення статусу громад-
ських діячів в сфері антикорупційної діяльності, 
є запровадження державних премій і стипендій 
для громадських діячів, що активно проявляють 
себе на ниві антикорупційної діяльності. В дано-
му випадку у разі запровадження стимулів для 
представників громадськості в сфері охорони 
здоров’я відкривається повноцінний соціальний 
ліфт, який може дати можливість представникам 
громадськості суттєво підвищити власний соці-
альний статус, що могло б стати значним стиму-
лом для боротьби з корупцією на всіх рівнях. 

Одним з важливих компонентів впливу гро-
мадськості в сфері зниження толерантності 
українського населення до корупції є робота 
з дітьми та молоддю. Саме тому Л. Масло-
ва та Т. Савченко пропонують на «конкурс-
них засадах, залучати громадські організації 
до загальноосвiтнiх, професійно-технічних 
i вищих навчальних закладах з метою фор-
мування негативного ставлення молодi до 
корупції» [11, c. 35]. В цілому, зазначена думка 
є слушною і має значні перспективи, але про-
ведення відповідних конкурсів, погодження на 
рівні міністерств освіти і науки та охорони здо-
ров’я є досить довгим процесом, тому доціль-
ніше почати з проведення окремих навчальних 
заходів з формування антикорупційної культу-
ри в дітей та молоді за допомоги громадських 
активістів, що пройшли навчання в рамках між-
народних антикорупційних шкіл. 

Висновки та пропозиції. Антикорупційна 
діяльність в сфері охорони здоров’я є важли-
вою сферою діяльності, яка сприяє подолан-
ню корупції у одній з найбільш корупційних, на 
думку українців, сфер суспільного буття. Осо-
бливістю розвитку українського громадянського 
суспільства є те, що здійснення антикорупційної 
діяльності є давньою традицією як громадських 
організацій, так і окремих громадських активістів. 
Важливу роль у підтримці та професіоналізації 
діяльності представників громадського сектору 
в сфері антикорупційної діяльності відіграють 
посольства європейських держав та США через 

реалізацію великих грантових проектів та між-
народної технічної допомоги з акцентуацією на 
подолання корупції як соціально-культурного 
явища. На сьогодні, представники громадськості 
мають можливість здійснювати заходи виходячи 
з функціоналу, щодо реалізації державної анти-
корупційної політики в сфері охорони здоров’я, 
виходячи з визначеного функціоналу Законом 
України «Про запобігання корупції». В рамках 
зазначеного закону представники громадськос-
ті можуть займатися громадським контролем 
за виконанням антикорупційного законодав-
ства в сфері охорони здоров’я, приймати участь 
в парламентських антикорупційних слухан-
нях, пропонувати зміни до нормативно-право-
вих актів в сфері здійснення антикорупційної 
діяльності. Незважаючи на значний функціонал 
представників громадськості в сфері здійснен-
ня антикорупційної діяльності в сфері охорони 
здоров’я, він вимагає суттєвого вдосконалення 
через адаптацію закордонного досвіду та впро-
вадження інновацій.
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anishchenko m. а. functions of public organizations regarding the implementation of state 
anti-corruption policy in the field of health

The article is devoted to the study of the functionality of public organizations in the implementation 
of state anti-corruption policy in the field of health care. The article considers the main functions of 
public representatives in the field of combating corruption in the field of health care according to the 
definition of Ukrainian legislation and the peculiarities of their practical implementation in the activities 
of public associations and other members of the public. The peculiarities of the negative impact of 
corruption violations for the Ukrainian state and Ukrainian citizens and the social basis of corruption 
processes in Ukraine are clarified and the importance of overcoming corruption for modern Ukrainian 
society is considered. The article considers the foreign experience of involving public representatives 
in monitoring the implementation of Ukrainian anti-corruption legislation in various spheres of public 
life and in the field of health care in particular. The article analyzes and concretizes the functionality 
provided to public organizations and their members by the Law of Ukraine "On Prevention of Cor-
ruption" and other regulations governing the activities of public organizations and public activists in 
compliance with Ukrainian health legislation. The article considers the peculiarities of participation of 
public organizations in Ukrainian parliamentary anti-corruption hearings and proposes a mechanism 
for involving representatives of public organizations specializing in the implementation of activities 
aimed at detecting and preventing anti-corruption activities. The article considers the prospects of 
public activists' educational and educational activities in secondary, vocational and higher education 
institutions aimed at forming an anti-corruption culture in children and youth. The article proposes 
measures aimed at encouraging public activities in the field of implementation of state anti-corruption 
policy of active public activists through the introduction of state scholarships and awards. 

Key words: Anti-corruption, corruption, public organizations, health care, public control,  
anti-corruption expertise.


