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З огляду на неможливість поточної влади в Україні побудувати цілісний 

державний курс в умовах фрагментації політичної еліти та економічної кризи, посиленої 

пандемією коронавірусу, щодня ми стаємо свідками зростаючого популізму та псевдо-

експертного знання в політичній сфері нашої держави. На превеликий жаль, ці явища 

призводять до вироблення непрозорих та малоефективних державних політик, 

сповнених корупційними ризиками, що унеможливлюють повноцінний розвиток 

українського суспільства. 

Не дивлячись на зазначені негативні процеси у країні, в системі антикорупційних 

органів України з’явилось довгоочікуване вікно можливостей у вигляді 

перезавантаженого Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, 

настав час, коли старі члени НАЗК, які дискредитували діяльність органу, були 

звільнені, а на їх місце було обрано нове керівництво разом із ухваленням нової, більш 

прогресивної моделі управління Агентством. Не буде перебільшенням констатувати, що 

нове керівництво має величезний кредит довіри - як від державної влади і 

громадянського суспільства, так і від міжнародних партнерів.  

Водночас, одним із способів забезпечення ефективності діяльності НАЗК (а 

відтак і виправдання довіри населення) є забезпечення громадського контролю з боку 

Громадської ради, на створення якої у нового керівництва НАЗК є політична воля. На 

мою думку, від складу новоствореної Громадської ради буде залежати не тільки 

майбутнє НАЗК як спеціалізованого антикорупційного органу, а і майбутнє 

антикорупційних реформ в цілому. Відтак, до складу Ради мають увійти не тільки 

доброчесні громадяни, ідейні активісти та практики, але і експерти з потужним 

академічним бекграундом, впевненим розумінням практичних імплікацій та наслідків 

корупції як результату вибору тих чи інших теоретичних моделей.  

Представники академічної сфери необхідні НАЗК, адже в рамках органу все 

більшого розвитку набуває науково-аналітична робота (аналіз статистичних даних щодо 

ситуацією з корупцією в Україні, розробка антикорупційної стратегії та програми з її 

реалізації, їх моніторинг та оцінка, організація і проведення досліджень з питань 

вивчення ситуації щодо корупції тощо). Громадській раді також необхідно мати в своєму 

складі людину, яка здатна буде на відповідному рівні здійснити моніторинг 

ефективності реалізації Агентством своїх повноважень.  

На мою думку, я здатний задовольнити всі вищеперелічені вимоги з ряду  причин. 

По-перше, з самого початку своєї наукової і громадської діяльності і до сьогодні, я 

активно займаюсь дослідженням і аналізом антикорупційної політики, питаннями участі 

громадськості в цьому процесі, громадського контролю за діяльністю спеціалізованих 

антикорупційних органів, шляхів вдосконалення взаємодії між громадськістю і такими 

органами. По-друге, я є експертом Міждисциплінарного науково-освітнього центру 

протидії корупції і неодноразово виступав від його імені у міжнародних дослідницьких 

проектах (проекти Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції, 
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“New Justice”). Окрім цього, я беру активну участь в обговореннях і розробці змін 

антикорупційного законодавства. Зокрема, я входив до робочої групи з розробки 

Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо 

викривачів корупції  №1010. Враховуючи, що одним із завдань НАЗК є робота з 

викривачами, я хотів би також реалізувати свої знання в цій сфері шляхом участі в 

Громадській раді при НАЗК. В доповнення до цього, я маю досвід викладання як 

академічних курсів з кримінології, кримінально-виконавчого права і антикорупційних 

кампаній громадських організацій, так і окремих тренінгів на антикорупційну тематику.  

Підсумовуючи, я вважаю, що наразі ми є свідками переломного моменту в 

розвитку НАЗК, який може стати блискучим прикладом спеціалізованого 

антикорупційного органу в Україні, якщо за спиною його команди буде стояти 

Громадська рада експертних, ідейних та освічених людей, які володіють необхідним 

фахом, ступенем професіоналізму, розумінням складних процесів та критичним 

мисленням. Я чітко розумію, яким має бути перезавантажений орган НАЗК, а також 

якими мають бути його подальші кроки для зайняття позиції гідного взірця в сфері 

антикорупції в Україні. Надавши мені можливість доповнити склад Громадською ради 

при Національному агентстві з запобігання корупції своєю кандидатурою, Ви отримаєте 

експерта та людину віддану своїй справі, для якої важливо максимізувати свій вклад в 

розбудову демократичної держави з сильними та прозорами інститутами влади.  

 

 

 

 

 

 


