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АСПЕКТИ бОРОТьбИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ПРОбЛЕМИ ЛОбІЗМУ В УКРАЇНІ

Капустян В.О., Левандовська Я.А.
національний технічний університет україни 

«київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» 

досліджено причини виникнення корупції, основні методи для її визначення, негативний вплив корупції, 
а також способи боротьби з нею. у статті представлено теоретичний підхід до вирішення проблем корупції 
та лобізму. розглянуто певну теоретико-ігрову модель для узгодження інтересів місцевої влади та підпри-
ємця. також у статті висвітлюються особливості практики лобізму в україні, здійснюється розмежування 
між корупцією та тіньовим лобізмом.
Ключові слова: корупція, хабарництво, організована злочинність, економіка, правовідносини, лобізм,  
тіньовий лобізм, публічний лобізм, пряме лобіювання, кабінетне лобіювання, коридорний лобізм.

постановка проблеми. розглянемо певну 
теоретико-ігрову модель для узгоджен-

ня інтересів чиновника певного фонду та під-
приємця [6]. за умовою нашої моделі, чиновник 
надаватиме кредити, а підприємець їх отриму-
ватиме. наведемо ймовірні механізми і отри-
маємо наступну систему критеріїв. у чиновни-
ка фонду (1) є наступні стратегії: не надавати 
кредиту (a), надати кредит чесно (d), надати 
кредит за хабар (c). у підприємця (2) будуть 
такі стратегії: працювати чесно та віддати кре-
дит (t), присвоїти кредит (nt). змоделюємо це 
на рисунку (рис. 1).

 
Рис. 1. Гра "чиновник-підприємець"  
за умови надання інвестицій фондом

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
на пострадянському просторі в умовах сус-
пільства, яке трансформується досить швидко 
укорінилась система патронально-клієнтських 
відносин [3, c. 31]. клани та клієнти, що їх об-
слуговують, мали найбільші можливості для 
агресивного накопичення ресурсів та влади. для 
цього вони активно використовували недоскона-
лість законодавства. добре організовані кланові 
структури зацікавлені в подальшому збережен-
ні правової невизначеності, непрозорості у при-
йняття державних рішень, відсутності громад-
ського контролю за монополіями [3, c. 34]. 

Що ж таке корупція? це протиправна ді-
яльність, яка полягає у використанні службо-
вими особами їхніх прав і посадових можливос-
тей для особистого збагачення; це підкупність 
і продажність громадських і політичних діячів.

з року в рік складається декілька тисяч 
адміністративних протоколів про корупційні 

порушення, але щодо осіб не високих посад. 
таким чином, статистичні дані дають дещо ви-
кривлене уявлення про якісні ознаки коруп-
ції, яка постає проблемою не керівних посад, 
а держслужбовців. уникаючи корупції високих 
посадовців, нерідко піднімається питання з ви-
криття корупційних правопорушень рядових 
посадових осіб, які вчинили малозначні про-
ступки. вони лише формально підпадають під 
ознаки корупційних діянь і не є суспільно не-
безпечними [4].

Формулювання цілей статті. Можна перед-
бачити необхідність спрямування діяльності 
органів, уповноважених на боротьбу з коруп-
цією в органах державної та судової влади, а 
також у правоохоронній сфері на:

– визначення стратегічних завдань по лініях 
роботи та шляхів їх комплексного вирішення;

– першочергове зосередження зусиль на 
вирішенні виділених пріоритетних проблем 
з припинення фактів корупції і хабарництва 
в МвС та дпа україни, а також в органах вла-
ди і управління, прокуратури і суду;

– забезпечення ефективності заходів за-
побігання корупції та злочинності, дієвості їх 
впливу та правопорушників. 

з метою подальшого ефективного запобіж-
ного впливу на соціальні передумови корупції 
та її форми, нейтралізацію цього явища – слід 
вживати економічних, політичних, правових, 
організаційно-управлінських, соціально-психо-
логічних заходів. вони дадуть змогу здійснюва-
ти комплексну та узгоджену взаємодію у меж-
ах компетенції кожного органу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
до найбільш поширених корупційних діянь на-
лежить хабарництво. у масовій свідомості рі-
вень поширеності хабарництва значною мірою 
визначає загальну оцінку корупції в країні  
[1, c. 188]. 

Складною також є ситуація в органах су-
дової влади. Саме на стадії звернення до суду, 
фіксуються численні порушення та зловжи-
вання. Саме тоді низькі показники статистики 
про поширення корупції серед суддів в укра-
їні пояснюється високим ступенем латентнос-
ті цього виду злочину. також слід зазначити 
й іншу рису судової корупції – це клановість, 
якою можна пояснити відсутність криміналь-
них справ, порушених фактом корупції в судах.
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корупцію, як і організовану злочинність, 

можна розглядати як самостійні та соціальні 
явища. наприклад, факт отримання посадовою 
особою навіть численних хабарів за вчинення 
конкретних дій з використанням посадового 
становища сам по собі не дає підстав розгля-
дати його як прояв організованої злочинної ді-
яльності [1, c. 169].

для того, щоб визначити рівень корупції за-
стосовують наступні методи:

– індекс сприйняття корупції – своєрідний 
зведений рейтинг, що оцінює розмах корупції 
в різних країнах і визначається на основі різ-
них джерел;

– показник контролю корупції;
– Барометр глобальної корупції – ґрунту-

ється на опитуванні громадської думки про 
стан справ у різних сферах суспільного життя, 
зокрема в економіці, політиці, мас-медіа, освіті, 
законодавчих, судових та правоохоронних ор-
ганах тощо;

– індекс економічної свободи – є показни-
ком, який характеризує рівень корупції в краї-
ні та відображає добробут її громадян;

– індекс хабарництва – є показником, що 
відображає схильність підприємців окремих 
держав давати різного роду винагороди в обмін 
на певні послуги.

значну загрозу безпеці держави станов-
лять корупційні прояви та посадові злочини, 
що вчинюються високопосадовцями органів за-
конодавчої та виконавчої влади, оскільки саме 
вони безпосередньо пов’язані з виконанням 
державних функцій і цим дискредитують ді-
ючу систему влади.

здійснення діяльності на знищення ко-
рупції в правоохоронній сфері дає підстави 
вбачати прогресуючі темпи поширення ха-
барництва в органах влади та контролюючих 
органах, серед працівників юстиції та про-
куратури. також є ймовірним і те, що заго-

стриться проблема прямої зради вказаними 
посадовцями з приводу їх корисливих моти-
вів при передачі злочинцям закритої службо-
вої інформації [2].

також з огляду на високу прибутковість 
бізнесу з незаконного виробництва і реалізації 
підакцизних товарів (лікеро-горілчаних та тю-
тюнових виробів), можна очікувати збільшення 
протиправних дій співробітників податкових 
органів. це відбуватиметься наступним чином: 
співробітники податкових органів зловживати-
муть своїми обов’язками з корисливих моти-
вів і будуть брати участь у розкраданні спирту 
та його постачанні для вироблення контрафак-
тної продукції і організовуватимуть її масовий 
збут [1, c. 196].

під стратегією та тактикою боротьби з ко-
рупцією та організованою злочинністю слід ро-
зуміти сукупність визначених проблем та захо-
дів, що спрямовані на боротьбу з цим явищем.

лобізм є невід’ємним фактором політичного 
та економічного життя кожної країни шляхом 
організованого впливу на законодавчу та ад-
міністративну діяльність державних органів 
[2]. Лобізм – це скоординована практика об-
стоювання інтересів або чинення тиску на за-
конодавців і чиновників неурядовими орга-
нізаціями, фінансово-промисловими групами 
або етнічними спільнотами на користь певного 
рішення. 

основою демократичної системи є гарантія 
рівного і вільного права громадян держави на 
участь у прийнятті рішень. у зв’язку з тим, 
що державне рішення може зачепити інтереси 
окремих громадян, виникає певна зацікавле-
ність суб’єктів політичних відносин у прийнятті 
конкретних рішень. в наслідок цього й утворю-
ється тиск на структури влади, посадових осіб, 
на зМі для досягнення бажаного результату [2].

корупція та «тіньовий» лобізм відрізняються 
засобами, за допомогою яких просуваються ін-

 

Рис. 2. Індекс сприйняття корупції пострадянських країн
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тереси зацікавленої сторони. варто зазначити, 
що «тіньовий» лобізм відрізняється від корупції 
ще й тим, що він досягається шляхом прийнят-
тя нормативних актів; він використовує норми 
закону як інструмент досягнення цілей.

якщо ж поглянути на поняття лобізму 
більш широко, то можна зробити висновок, що 
він є соціальним явищем, його існування за-
лежить від економічних, соціальних та полі-
тичних умов, що складаються в суспільстві.  
лобізм є актуальним у зв’язку з тим, що вла-
да об’єктивно не в змозі задовольнити в по-
вному обсязі та своєчасно всі інтереси відразу.  
Саме тому і виникає проблема черговості та прі-
оритету здійснення цих інтересів [5].

демократичний лобізм є проявом цивілізова-
ного лобіювання. він вигідно відрізняється від 
«тіньового» тим, що просуває не просто інтер-
еси окремих підприємств, а й коригує загальні 
умови для цілих галузей та сфер економічної 
діяльності. тому демократичний лобізм про-
суває загальнонаціональні інтереси та є більш 
ефективним та важливішим для економіки 
країни, аніж «тіньовий» лобізм.

в україні можна помітити найпоширеніші 
види лобізму – тіньовий та публічний. тіньо-
вий лобізм виражається в прихованій зацікав-
леності однієї сторони зі стороною, що приймає 
важливі рішення. публічний же відрізняється 
тим, що він загальнонаціональний і представ-
ляє інтереси цілих галузей і сфер економічної 
діяльності.

значною проблемою в переході до цивілі-
зованого лобіювання в україні є боротьба за 
корупційними схемами відстоювання інтересів. 
Багато справ, які за змістом були корупційни-
ми, але не мали відповідного відгуку в законах, 
були призупинені [2].

виграш чиновника позначено через b із від-
повідними індексами, а підприємця – відповід-
но через e [7, c. 103]. індекси виграшів відпові-
дають стратегіям гравців. виграші підприємця 
запишемо наступним чином:

e
ct
 S0 rV

1
                     (1)

e
cnt

 pS
0
 rV                    (2)

e
dt
 S

0
 V

1
                     (3)

e
dnt

 pS
0
 V                    (4)

тут (α – β)S
0
=(1 + α)S

0 
– (1 + β)S

0
. отже, 

маємо S
0
 – кошти, які надає фонд для інвести-

цій; α- норма збільшення цих коштів підпри-
ємцем за рахунок підприємницької діяльності; 
β – норма кредитної ставки у банку; r – ха-
бар чиновнику, який виплачує підприємець за 
надання йому інвестицій; V

1
  - витрати під-

приємця на випуск продукції; p – ймовірність 
підприємця сховати свою нечесність від право-
охоронних органів; V – витрати підприємця на 
утаювання коштів.

для чиновника будуть наступні виграші:
b

c
 q r w 1 q                     (5)

b
c
                           (6)

b
a
 0                         (7)

тут q – ймовірність того, що чиновник уник-
не покарання за хабар; w – витрати на об-
слуговування хабара; b

a
 – оплата чиновнику 

у випадку, коли він не буде надавати кредитів 
(тобто штраф).

дана теоретико-ігрова модель вирішується ме-
тодом зворотньої індукції. для цього на першо-
му етапі обирається найбільше значення виграшу 
підприємця, а вже потім якщо буде вибір обира-
ється і рішення чиновника [7, c.120]. таким чином, 
для рішення моделі треба буде порівняти між со-
бою виграші підприємця. це надасть можливість 
отримати такі співвідношення між характерис-
тиками задачі, які забезпечують певні рішення. 
порівнюючи між собою виграші підприємця, при-
ходимо до висновку, що він зробить вибір на ко-
ристь чесного чиновника. чесну поведінку чинов-
нику вигідно вибирати тільки за умови, коли його 
оплата праці задовольняє нерівності rw.

Висновки з даного дослідження. на осно-
ві аналізу теоретико-ігрової моделі виявлені 
умови, показано, що існуючі сьогодні в україні 
економічні умови приведуть до того, що чинов-
никам та підприємцям буде вигідно вибирати 
нечесні стратегії економічної поведінки, що 
призведе до суспільної та фінансової кризи.

 

Рис. 3. Рейтинг пострадянських країн за індексом економічної 
свободи

Рис. 3. Рейтинг пострадянських країн за індексом економічної свободи
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АСПЕКТЫ бОРьбЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ПРОбЛЕМЫ ЛОббИЗМА В УКРАИНЕ

Аннотация
исследованы причины возникновения коррупции, основные методы для ее определения, негативное 
влияние коррупции, а также способы борьбы с ней. в статье пред-ставлено теоретический подход 
к решению проблем коррупции и лоббизма. различие взглянуть определенную теоретико-игровую 
модель для согласования интересов местной власти и предпринимателя. также в статье освещаются 
особенности практики лоббизма в украине, осуществляется разграничение между коррупцией и те-
невым лоббизмом.
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, организованная преступность, экономика, правоотноше-
ния, лоббизм, теневой лоббизм, публичный лоббизм, прямое лоббирование, кабинетное лоббирование, 
коридорный лоббизм.
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aspects of tHe figHt against corruption  
and tHe problem of lobbyism in uKraine

summary
the reasons for corruption, the main methods for determining corruption, the negative impact of corrup-
tion, as well as ways to combat it are investigated. the article presents a theoretical approach to solving 
problems of corruption and lobbying. the difference is to look at a certain game-theoretic model for co-
ordinating the interests of local authorities and entrepreneurs. also, the article highlights the features of 
lobbying practice in ukraine, the distinction is made between corruption and shadow lobbyism.
Keywords: corruption, bribery, organized crime, economy, legal relationship, lobbyism, shadow lobbying, 
public lobbying, direct lobbying, cabinet lobbying, corridor lobbying.


