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THE LUSTRATION AS A METHOD OF CLEANING POWER: UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTS 
____________________________________________________________________________________________________ 

Люстрація є нагальною потребою, що зазвичай виникає в умовах докорінних суспільно‐політичних змін у будь‐
якій сучасній країні, що прагне демократичного оновлення. Проте  з урахуванням такого чинника,  як відсутність в 
умовах сьогодення законодавчої бази, кожен у цю процедуру вкладає свій зміст, і тому розуміння суті люстрації й в 
українському  суспільстві  кардинально  відрізняється.  Для  одних  –  це  спосіб  боротьби  з  корупцією,  для  інших  – 
очищення влади від тих, хто вже був при владі, для третіх – покарання осіб, які причетні до скоєння злочинів тощо. 
Водночас  для  нової  української  влади  головним  завданням  є  забезпечення  проведення  майбутньої  люстрації 
виключно  на  підставі  національного  законодавства,  що  ґрунтуватиметься  на  кращих  європейських  практиках  і 
недопущення під видом очищення розправи над людьми, які не є прибічниками чинної влади та не сповідують  її 
ідеали. 

 
Люстрация является неприменной необходимостью, которая, как правило, возникает в условиях кардинальных 

общественно‐политических  преобразований  во  всяком    современном  государстве,  которое  стремится  к 
демократическим  изменениям.  Однако  с  учетом  такого  фактора,  как  отсутствие  в  условиях  сегодняшнего  дня 
законодательной  базы,  каждый  в  эту  процедуру  вкладывает  свое  содержание,  поэтому  понимание  сущности 
люстрации и в украинском обществе резко отличается. Для одних – это способ борьбы с коррупцией, для других – 
очищение  власти  от  тех,  кто  уже  был  при  власти,  для  третих  –  наказание  лиц,  которые  имеют  отношение  к 
совершению  приступлений  и  т.д.  В  то  же  время  для  новой  украинской  власти  главной  задачей  является 
обеспечение  проведения  предстоящей  люстрации  исключительно  на  основе  национального  законодательства, 
которое будет основываться на лучших европейских практиках и недопущение под видом очищения расправы над 
людьми, не являющимися сторонниками действующей власти и не исповедующими ее идеалов. 

 
Lustration  is  inapplicable necessity which usually appears  in  conditions of  radical  social and political  change  in any 

modern state, which tends to democratic change. However, taking into account factors such as the absence in today's day 
of the  legislative framework, everybody   puts his content  in this procedure, so understanding the nature of  lustration  in 
Ukrainian society is very different. For some ‐ it is a way of fighting corruption, for others ‐ the cleansing power from those 
who have already been in power, for third ‐ the punishment of those who are concerned in the commission begin, etc. At 
the same time, the new Ukrainian government is to ensure that the main task of the forthcoming lustration solely on the 
basis of national  law, which will be based on  the best European practices and prevention under  the guise of cleansing 
reprisals against people who are not supporters of the current government and not practicing its ideals.  
____________________________________________________________________________________________________ 

Ключові  слова:  люстрація,  демократичні  перетворення,  законодавча  база  для  проведення  люстрації,  краща 
європейська практика здійснення люстрації. 

Ключевые слова: люстрация, демократические преобразования, законодательная база проведения люстрации, 
лучшая европейская практика проведения люстрации. 

Keywords: lustration, democratic reforms, the legal framework of the lustration best European practice of lustration.  
    

Постановка проблеми 
Упродовж  останніх  років  (2010  –  початок  2014)  в 

Україні  через  відсутність  бажання  владної  верхівки, 

належної законодавчої бази,  брак досвіду  проведення 
люстрації,  а  також  якісних  механізмів  контролю  за 
владою  з  боку  громадянського  суспільства  на  предмет 
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якісної  кадрової  політики  держави,  було  по  суті 
зруйновано  систему  державного  управління  України. 
Через відсутність режимів стримування на високі посади 
в  органах  влади  зазвичай  призначалися  посадовці,  які 
не  мали  належного  досвіду  державної  служби  чи 
служби  в  органах  місцевого  самоврядування,  але 
водночас  які  були  родичами  чи  добрими  знайомими 
керівників  держави  та  наближених  до  них  осіб, 
власників  фінансово‐промислових  груп,  або  так  званої 
«сім’ї».  У  таких умовах  аппарат державного управління 
залежав від влади «східняків» і належав по суті до однієї 
партії  –  партії  влади,  хоча  в  цивілізованих  країнах  він 
мав  би  бути  поза  політичними  протистояннями  та 
функціонувати  на  користь  держави,  а  не  окремих 
можновладців  чи  фінансово‐промислових  груп,  які  в 
українському  сценарії  зазвичай  уособлюють  у  собі 
політичні партії [8, с.73]. 

 
Аналіз останніх досліджень й публікацій 

Останнім  часом  до  проблеми  люстрації  зверталися 
такі  вітчизняні  дослідники  в  галузі  науки  державного 
управління,  як      В.Кіров,  І.Кравчук,  О.Лук’янов, 
Н.Мінєнкова,  О.Піддубчак  та  ін.  [2,  4,  5,  6,  8],  які 
акцентували  увагу  на  потребі  проведення  в 
українському  суспільстві  люстрації,  проте  звернули 
особливу увагу на законність таких дій. 

Виділення  не  вирішених  раніше  частин  загальної 
проблеми. У той же час у їхніх та інших розвідках по суті 
не  висвітлюється  європейська  практика  проведення 
люстрації,  не  аналізується  законодавче  підґрунтя  її 
проведення,  не  прогнозуються  наслідки  (позитивні  і 
негативні) очищення влади. 

 
Мета статті 

Виходячи  з  такої  постановки  питання, метою  нашої 
статті ми й визначили потребу висвітлення передумов та 
наслідків  проведення  люстрації  влади  в  сучасному 
українському суспільстві. 

 
Виклад основного матеріалу 

Люстрація  (лат.  Lustratio  =  очищення 
посередництвом  жертвоприношень)  –  звільнення 
державної  служби  від  людей  із  небажаними  для 
держави політичними поглядами [7, с.357]. 

У наші статті з метою порівняння спочатку наведемо  
два  приклади,  що  характеризують    розуміння  суті  і 
проведення люстрації громадськістю і владою.  

Як  повідомлялося  в  Інтернет‐ресурсах  13  березня 
2014  року,  на  херсонському  Євромайдані    перед  цим 
було  обрано  Люстраційний  комітет,  до  складу  якого 
ввійшли Денис Лошкарьов («Батьківшина молода»), Ігор 
Пастух (фракція ВО «Батьківшина» в Херсонській міській 
раді),  Віктор  Іванушкін  (фракція  «Фронт  змін»  у 
Херсонській  міській  раді).  Головою  комітету  було 

обрано Віктора Іванушкіна. На запитання представників 
ЗМІ,  чому  Комітет  не  надав  списків  для  проведення 
люстрації,  Віктор  Іванушкін  відповів:  «На  сьогодні 
проводиться  збір  і  вивчення  інформації,  що  її  надають 
громадяни. І взагалі, комітет не є каральним органом, у 
нього немає повноважень кого‐небудь карати.  Скоріше 
за  все  це  громадська  комісія  високого  рівня,  що  буде 
вивчати виявлені факти порушень до  ухвалення  закону 
та формування відповідних органів (оскільки відповідно 
до  статті  34  Конституції  України  «кожен  має  право 
вільно  збирати,  зберігати,  використовувати  і 
поширювати  інформацію  усно,  письмово  або  в  інший 
спосіб – на свій вибір» [3], тобто такі дії Комітету були б 
цілком законними – авт.)  

Й  інший  приклад.  21  липня  2014  року  голова 
Херсонської  обласної  державної  адміністрації  Юрій 
Одарченко  (за  «сумісництвом»  –  народний  депутат 
України)  під  час  зустрічі  з  активістами  херсонського 
Євромайдану  заявив,  що  громадськість  поки  що  не 
надала  облдержадміністрації  для  вивчення  документи, 
щоб  люструвати  чиновників.  Якщо  такі  документи  від 
громадськості  надійдуть,  вони  будуть  розглядатися  і  в 
разі  потреби  –  скеровуватися  до  правоохороннох 
органів [15].  

Як  видно,  голова  Херсонської  ОДА Юрій Одарченко 
вирішив  не  очікувати  ухвалення  Верховною  Радою 
України Закону «Про люстрацію», а   запустити в області 
пілотний  проект  (пілотні  проекти  в  державі  теж 
регламентуються  спеціальними нормативно‐правовими 
актами – авт.).  

«Користуючись  наданими мені  правами,  я  створюю 
обласну  комісію  з  питань  люстрації.  До  цієї  комісії 
повинні  ввійти  представники  громадськості,  які  будуть 
спільно  розглядати  справи  чиновників,  яких  вони 
вважають  за  потрібне  піддати  люстрації.  Комісія  буде 
проводити  засідання.  Вона  буде  мати  право 
витребувати  документи  (окрім  «таємних»),  перевіряти 
матеріали,  до  яких  адміністрація  має  доступ,  навіть 
опитувати  чиновників  (щоправда,  якщо  чиновник 
відмовиться – примусити його ми не зможемо,  хіба що 
тих, які в мене в прямому підпорядкуванні). Ми надамо 
можливість  комісії  публічно  висловлювати  свою 
позицію.  За  підсумками  своєї  роботи  по  кожному 
чиновнику  комісія  зможе  ухвалювати  рішення:  внести 
подання про звільнення особи з посади або оголосити її 
«чистою перед Україною».  

Адміністрація  не  буде  втручатися  в  роботу  комісії, 
крім  випадку,  коли  комісія  буде  видимо  порушувати 
Конституцію України. Гадаю, що засідання комісії будуть 
проходити  під  запис,  можливо,  і  під  відеозапис. 
Важливий момент:  комісія має подавати аргументовані 
пропозиції.  Тобто  вона  має  чітко  описувати,  чим  саме 
погана  конкретна  особа,  що  саме  вона  зробила  «не 
так». 
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Якщо  подання  від  комісії  аргументоване  –  ми 
будемо  вживати  всіх можливих  заходів  для  звільнення 
відповідної  особи.  І  ще  одне  –  це  саме  Люстраційна 
комісія.  Вона  буде  займатися  перевіркою  роботи  тих, 
хто працював на публічній  службі  станом на 21  лютого 
2014  року  і  зараз  обіймає  посаду»,  ‐  пояснив  Юрій 
Одарченко[15].  

З  цією останньою фразою можна  погодитися  у  разі, 
коли  буде  ухвалено  Закон  про  люстрацію  і  ним  буде 
передбачено  утворення  люстраційних  комісій  з 
певними повноваженнями. Усі інші слова голови ОДА не 
відповідають  вимогам  статті  19  Конституції  України, 
згідно  із  якою  «органи  державної  влади  та  органи 
місцевого  самоврядування,  їх  посадові  особи 
зобов’язані  діяти  лише  на  підставі,  в  межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України» [3].  

Як  кажуть,    коментарі  тут  зайві.  Додамо  лише,  що 
громадськість  у  цьому  разі  виявилася  більш 
законослухняною  ніж  очільник  області.  І  вже  26  липня 
2014  року  (напередодні,  25  липня  Ю.В.Одарченко 
оприлюднив в  Інтернеті  свою заяву на  ім’я Президента 
України Петра Порошенка про свою відставку) на прес‐
конференції в Херсонській облдержадміністрації з цього 
приводу все ще очільник області заявив: «Люстраційний 
комітет  в  області  не  запрацював  тому,  що  ця  ідея  не 
знайшла  підтримки  в  столиці.  Комісія  з  питань 
люстрації.  Упродовж  двох  тижнів  аппарат 
(облдержадміністрації  –  авт.)  розробляв  проект 
положення,  що  дозволило  б  нам  провести  реальне 
очищення  на  всіх  рівнях,  у  той  же  час,  не  виходячи  за 
межі  чинного  законодавства.  Ми  розробили 
відповідний механізм, проте на цьому тижні мені стало 
зрозумілим,  що  моя  ідея  не  сприймається  на 
загальнодержавному  рівні  і  провести  повноцінну 
люстрацію  ніхто  сьогодні  не  дасть.  Кабінет  Міністрів 
розроблював  законопроект  про  люстрацію,  проте  з 
повною  відставкою  уряду  законодавчі  ініціативи 
автоматично відкликаються» [1]. 

Принагідно зазначимо, що на дату проведення прес‐
конференції головою Херсонської ОДА жодного рішення 
про  відставку  Кабміну  не  було,  хіба що  заява Прем’єр‐
міністра  України  Арсенія  Яценюка  про  його  відставку. 
Крім  того,  станом    на  26  липня  2014  року  і  Верховній 
Раді України було зарєєстровано чотири законопроекти, 
що  тією  чи  іншою  мірою  стосуються  проведення 
люстрації [11‐14], і серед них – жодного урядового. 

У  результаті  вивчення  процесів  проведення 
люстрації в інших країнах, з урахуванням того, що наразі 
є  нагальною  потреба    в  докорінній  зміні  системи 
управління  країною,  приходу  до  управління  нею 
представників  нової  ґенерації,  дослідник  В.Кіров  [2, 
с.75‐76] убачає за необхідне зробити такі зауваження та 
пропозиції щодо проведення в Україні люстрації:  

1.Люстрація  –  особливий  процес  юридичної  та 
політичної  відповідальності.  Це  процес  обмеження 
конституційних прав громадян через їхню належність до 
певної  соціальної  групи  або  за  змістом  попередньої 
праці  тощо.  Юридична  відповідальність  наступає  за 
певні дії суб’єкта. І ці дії мають бути протизаконними на 
момент  їх  здійснення.  Таким  чином,  люстрація  є 
різновидом дискримінації.  

2.Люстрація  має  проводитися  у  відповідному 
правовому  полі.  Підставою  для  ухвалення  Закону  про 
люстрацію має бути конституційна норма, що визначить 
суб’єктів  люстраційних  дій,  органи  та  порядок 
здійснення  люстрації,  обмеження  громадянських  прав, 
які будуть накладатися на громадян. 

3.Визначення  об’єктів  люстрації.  Це  можуть  бути: 
представницькі  органи  влади  всіх  рівнів;  органи 
державної  влади  та  органи місцевого  самоврядування; 
Конституційний  Суд  України  та  суди  загальної 
юрисдикції;  Збройні  Сили  України;  правові  органи; 
державні  підприємства,  установи  та  організації, 
акціонерні  товариства  з  контрольним  пакетом  акцій 
держави  в  них  (у  тому  числі  академії  наук,  засоби 
масової інформації, фонди, державні фінансові установи 
тощо);  навчальні  заклади  всіх  рівнів,  видів  та  типів 
освіти  незалежно  від  форми  власності;  адвокатські 
об’єднання;  керівні  органи  політичних  партій  та 
громадських  організацій;  інші  установи,  на  працівників 
яких поширюється дія Законів України «Про запобігання 
і протидію корупції» та «Про державну службу». 

4.Склад  люстраційного  органу  слід  обирати  з  числа 
осіб, які в подальшому не мають права обіймати посади 
в  державних  органах  та  органах  місцевого 
самоврядування  та  обиратися  на  державні  посади  в 
об’єкти  люстрації  на  певний  період.  Це  повинні  бути 
особи,  які  мають  безперечний  громадський  авторитет, 
стиль життя яких є взірцем для майбутніх поколінь. 

5.Мінімізувати  суб’єктивний чинник роботи  комісії  з 
люстрації.  Правила  проведення  люстрації  мають  бути 
чітко регламентовані. 

6.Дискусійним  залишається  питання  використання 
під  час  проведення  люстрації    поліграфа  (детектора 
брехні).  На  думку  В.Кірова,  можливе  залучення  цього 
приладу для проведення люстрації, але з незалежними 
операторами детектора брехні. 

7.Провести широку  громадську  дискусію  з  головних 
питань люстрації, до проведення якої залучити відомі в 
Україні соціологічні агенції для моніторингу громадської 
думки.  У  разі  потреби  –  винести  низку  ключових 
положень люстрації на Всеукраїнський референдум. 

8.Визначити  перелік  осіб,  щодо  яких  застосовується 
тимчасова  заборона  обіймати  посади  в  об’єктах 
люстрації.  На  думку  окремих  авторів  вітчизняних 
законопроектів  про  люстрацію,  це можуть бути:  особи, 
які до 1 січня 1992 року працювали на керівних посадах 
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в  органах  Комуністичної  партії    Радянського  Союзу, 
Комітеті  державної  безпеки  СРСР  або  свідомо  (у  тому 
числі  таємно)  співпрацювали  з  органами  державної 
безпеки  СРСР  або  брали  участь  у  переслідуваннях 
громадян  СРСР,  зокрема:  працювали  на  керівних 
посадах  Комуністичної  партії  Радянського  Союзу  від 
рівня  районного  комітету  і  вище,  були  членами  бюро 
(президії)  цих  комітетів,  членами  ЦК  КПРС;  працювали 
на  посаді  секретаря  партійного  комітету  КПРС  на 
підприємстві,  в  установі,  організації;  працювали  на 
керівних  посадах  у  КДБ  СРСР  аба  в  штаті  п’ятого 
управління  КДБ  СРСР;  працювали  на  посадах 
начальника  політичного  відділу  (управління)  в 
Радянській  Армії,  МВС  СРСР;  виконували  функції 
резидента, агента, утримувача конспіративної квартири, 
інформатора або позаштатного співробітника КДБ СРСР; 
брали  участь    ц  переслідуваннях  громадян  СРСР  з 
мотивів  політичного,  соціального,  класового, 
національного і релігійного характеру. 

На  думку  В.Кірова  [2,  с.76]  відповідно  до  реалій 
сьогодення  слід  розширити  цей  перелік  особами,  які 
працювали  станом  на  01  січня  2014  року  в  органах 
державної  влади,  органах  місцевого  самоврядування, 
представницьких  органах  тощо,  тобто  здійснювали 
функції  виконавців  та  тих,  хто  обслуговував  злочинну 
владу.  

Гадаємо,  що  слід  було  б  у  цьому  випадку  назвати 
іншу дату – 21 лютого 2014 року, тобто дату закінчення 
Революції  Гідності.  Крім  того,  як нам видається,  досить 
сумнівною  є  люстрація  колишніх  працівників  партійних 
органів. З цим ми, мабуть, запізнилися на 23 роки. Таку 
чистку  слід було провести ще 1991  року. А що ж  тепер 
робити  з  тими  партійними  функціонера,  які  вже 
померли?  Та  й  в  основній  своїй  масі  працівники 
партійних  органів  бути  чесними  і  принциповими 
людьми,  служили  державі,  оскільки  до  24  листопада 
1990 року,  відповідно до чинної на той час Конституції, 
КПРС була керівною і спрямовуючою силою радянського 
суспільства.  Та  й  «злочини»  живих  нині 
партфункціонерів  далеко  не  «дотягують»  до  тих 
злочинів, що чинили представники  антинародної влади 
вже в роки незалежного існування нашої держави. 

9.Визначити обсяг люстрації – повний або частковий. 
Досвід повної люстрації в правоохоронних органах Грузії 
свідчить про наявність позитиву при проведенні повної 
люстрації. 

10.Залучення  до  роботи  люстраційних  комітетів 
журналістів, ЗМІ. 

11.Доречно  впроваджувати  політичну  і  економічну 
(амністія або легалізація доходів) люстрацію водночас. 

12.Значної уваги слід надати вихованню нових кадрів 
на  державній  службі  та  службі  в  органах  місцевого 
самоврядування.  Посилити  якість  освіти  у  профільних 
ВНЗ. 

13.Забезпечити  матеріальне  стимулювання  роботи 
державних  службовців,  які  прийдуть  на  об’єкти 
люстрації. 

14.Люстрацію  слід  першочергово  проводити  в 
органах, що забезпечують правопорядок та правосуддя. 
Інші  органи  теж  повинні  бути  пролюстровані,  однак 
після  того,  як  мине  загроза  національній  безпеці  та 
цілісності України [2, с.75‐76]. 

 
Висновки 

Потреба  люстрації  зумовлена  вимогою 
громадськості  до  оновлення  влади  та  очищення  її  від 
злочинців‐корупціонерів. З цією метою при формуванні 
нового українського уряду було утворено Люстраційний 
комітет. Водночас Верховна Рада Україна до цього часу 
не  створила  відповідного  законодавчого  поля,  хоча  в 
парламенті й було зареєстровано низку законопроектів 
з  цього  питання.  Відсутність  правового  підґрунтя 
породила на місцях різного роду «самодіяльність», коли 
люстрацією  на  свій  розсуд  зайнялися  політичні  партії, 
громадськість і навіть окремі представники влади. Такий 
стан  справ  надзвичайно  небезпечний,  оскільки  може 
призвести  до  непередбачуваних  наслідків,  насамперед 
покарання  окремих  невинних  людей.  Саме  тому 
нагальним  завданням  є  введення  цього  процесу  в 
правове  річище,  що  дасть  можливість  і  владі,  і 
громадськості ухвалити законні люстраційні рішення. 

Подальші  дослідження  порушеної  нами  в  статті 
проблеми  стосуватимуться  висвітленню  першої 
вітчизняної  практики  проведення  люстрації  влади  на 
основі ухваленого національного законодавства. 
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