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СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Корупція сьогодні стала системним фактором, що робить негативний 
вплив на ефективне функціонування систем управління, суспільства і окре-
мих громадян. Мінімізувати рівень корупційних проявів можна лише в тому 
випадку, якщо відповідні комплексні заходи будуть здійснюватися в рамках 
єдиної державної антикорупційної політики. Для реалізації такої політики 
доцільно створення спеціального координуючого органу. Причому цей орган 
не повинен бути ще однією структурою, яка виконує своєрідні поліцейські 
функції.

В якості одного з можливих варіантів такого координуючого органу мо-
же бути обрана Асоціація або інше утворення, яка створена на базі авторите-
тних об’єднань бізнесу і взяла би на себе зобов’язання щодо неухильного ви-
конання принципів антикорупційної діяльності. Головним в її роботі повинні 
бути такі завдання:

- розробка і здійснення єдиної антикорупційної політики;
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- взаємодія зі структурами громадянського суспільства;
- антикорупційне просвіта та формування в суспільстві антикорупційно-

го світогляду.
Пропонований антикорупційний орган повинен мати право спостерігати 

за проведенням торгів, конкурсів і аукціонів за державними замовленнями, 
державних закупівель і продажу державного майна. Також він повинен стати 
центром, куди надходять і де аналізуються спеціальні декларації державних 
службовців і вищих посадових осіб, які свідчать про динаміку їх майнового 
стану, а також про відповідність реальних доходів і витрат.

У той же час при дослідженні проблеми корупції треба розуміти, що у 
самому дійстві або процесі корупції приймають участь і чиновники і бізнес. І 
хоча корупція провокується бюрократією, а також її надлишковими функція-
ми, ініціаторами конкретних корупційних практик часто стають менеджери 
компаній. Це підтверджується дослідженнями, які були проведені професо-
ром Лондонського університету (UCL) А. Леденевою та старшим партнером 
Ward Howell, професором INSEAD С. Шекшнею [1]. Вони провели дослі-
дження та на підставі аналізу з урахуванням частоти використання 27 конк-
ретних форм корупції (корупційними практиками), у них вийшла така карти-
на: менеджери є не тільки ініціаторами переважної більшості корупційних 
дій, а й отримують персональну вигоду від значного числа таких дій. Основні 
збитки від корупції в бізнесі приймають на себе акціонери

Слід зазначити також, що між корумпованими чиновниками і зацікавле-
ними у вирішенні питань підприємствами стала з’являтися маса посередни-
ків, які стали робити свою корупційну бізнес саме на посередництві. Звер-
нення до посередників помітно знижує транзакційні витрати корупції, при 
цьому посередник часто веде переговори не про хабарі, а про винагороду за 
офіційно надані послуги, які оплачуються за встановленими ринковими роз-
цінками. Предмет домовленості може навіть оформлятися документом і дає 
клієнтові передбачені законом гарантії виконання договірних зобов’язань.

Відносно корумпованих чиновників треба зазначити, що багато посере-
дників знаходяться з ними в неформальних відносинах, створюють атмосфе-
ру довіри і доброї волі, і сторони в цьому випадку домовляються про взаємо-
вигідні умови. Взаємодія посередника і корумпованого чиновника, як 
правило, носить стійкий та постійний характер, і така взаємодія пов’язана з 
отриманням взаємної вигоди на довгостроковій основі.

Дослідження, проведені старшим науковим співробітником центру IRIS 
Університету штату Меріленд (США) Л. Поліщуком та докторантом Тулузь-
кої школи економіки О. Щетиніним показали, що обидва ефекти присутності 
посередників – зниження витрат досягнення домовленості про хабарі та гара-
нтії від викриття – йдуть на користь саме корумпованому чиновництву, тоді 
як приватний сектор виграє від першого з названих ефектів і програє від дру-
гого [2]. Також зазначимо, якщо другий ефект переважає над першим, до то-
го ж вигода від скорочення посередниками легітимних витрат дотримання 
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встановлених державою вимог невелика, то приватний сектор в результаті 
виявляється в програші від присутності посередників на ринку адміністрати-
вних послуг.

Оптимістичним є те, що розвиток законодавства і правозастосовна прак-
тика свідчать про рух нашої держави в напрямку протидії корупції [3, 4]. У той 
же час одним з ключових ризиків у боротьбі з корупцією є та обставина, що 
наявність численних антикорупційних інституцій, а відповідно і стратегій та 
планів не завжди супроводжується їх належною і систематичною реалізацією.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

У сучасному світі корупція є однією з найбільших проблем та «хвороб 
суспільства», тому що через наявність в державі корупційних правопорушень 
заважає повноцінному її розвитку, особливо в економічній та соціальній сфе-
рах життя. Проблема корупції дуже актуальна сьогодні як в Україні, так і в 
інших державах. Для подолання корупції різними країнами використовують-


