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Інструменти й заходи запобігання та протидія корупції 

Уве Долата   

 

 

Шкода, що її завдають німецькому та міжнарод-

ному бізнесу, а також органам публічного адміні-
стрування різні форми корупції, уже не один рік 
викликає підвищену увагу громадськості. Коруп-

ція — значна проблема держави, економіки й суспільства в цілому. Корупція 

спричиняє істотні матеріальні й нематеріальні збитки. Корупція в публічному та 

приватному секторах призводить до значних фінансових утрат і може порушу-
вати здатність держави та економіки до нормального функціонування.  Тому іс-

нує потреба в послідовному контролі реалізації заходів із забезпечення дотри-

мання норм. 

Забезпечення дотримання норм (compliance) 

Визначення: у публічних адміністративних органах і на підприємствах забезпечення дотри-

мання норм передбачає контроль дотримання встановлених законом вимог, а також взяття 

на себе зобов’язань діяти згідно з внутрішніми правилами. Мета цього — запобігати нена-

лежному використанню конфіденційних даних та можливим пов’язаним з цим позовам про ві-

дшкодування збитків, а також репутаційним утратам підприємств. Більшість великих підп-

риємств мають сьогодні власні відділи та менеджерів із забезпечення дотримання норм, які кон-

тролюють відповідність вимогам. Боротьба з корупцією — важливий пункт порядку денного й у 

публічних адміністративних органах. Тим не менш, минулі й теперішні корупційні справи в бізне-

сі та публічному адмініструванні демонструють, що концерни й публічні органи не завжди неу-

хильно виконують взяті на себе зобов’язання. Ефективне запобігання корупції потребує чіткого 

розуміння самого поняття.  

Корупція 

Визначення: кримінологи визначають корупцію як зловживання публічними повноваженнями, 

функцією на підприємстві або політичним мандатом на користь іншої особи з ініціативи цієї 

особи або з власної ініціативи для одержання вигоди особисто або через третю сторону, що 

спричиняє або дає підстави очікувати збитки чи іншу шкоду для громадськості (якщо йдеть-

ся про публічну посадову особу або політика) чи підприємства (якщо йдеться про посадову 

особу в бізнесі). Отже, визначальна риса корупції — одержання або надання неправомірної ви-

годи. Вигодою можуть бути гроші, грошовий еквівалент, матеріальні або нематеріальні цінності, 

а також умисна бездіяльність. З погляду економіки корупція створює нелегальний ринок обміну. 

Отже, корупція в економіці стосується як публічних посадових осіб (опосередковано, через біз-

нес), так і корупції на підприємствах у відносинах з іншими підприємствами. Поняття «корупція» 

не згадується в німецькому кримінальному праві. У рамках кримінально-правового підходу під 
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визначення корупції підпадають службові правопорушення (§§ 331 і далі КК ФРН), насамперед 

одержання неправомірної вигоди, продажність, надання неправомірної вигоди та підкуп — дві 

класичні пари. Сюди належать також продажність і підкуп у ділових стосунках (§§ 299, 300 КК 

ФРН), а також підкуп виборців (§ 108b КК ФРН) і депутатів (§ 108e КК ФРН), причому підкуп ви-

борців і депутатів на практиці зустрічається рідко. На рівні міжнародного права до цих законів 

додаються Закон про протидію міжнародному підкупу (IntBestG) і Закон ЄС про підкуп (EU-

BestG), які вимагають рівного підходу до іноземних і внутрішніх посадових осіб у рамках коруп-

ційних справ. 

Запобігання корупції 

Починати просвітницьку роботу слід з таких заходів: 

- роз’яснювальні заходи з питань корупції та контролю; 

- доповнення наявних матеріалів, призначених для навчання й підвищення кваліфікації щодо 

етики та службової поведінки; 

- стратегічне планування вдосконалення прозорості адміністративної діяльності; 

- збільшення уваги до особистого прикладу керівництва; 

- прийняття правил етики, як-от морального кодексу (кодексу поведінки); 

- ужиття конкретних запобіжних заходів на всіх рівнях ієрархії. 

Мета цього — спонукати до самокритики й самоконтролю всіх осіб, задіяних у процесі, створити 

атмосферу нульової толерантності до порушень. 

Практичні підходи й інструментарій 

Прозора організація потребує насамперед дотримання організаційних базових принципів. Деякі 

з них наведено нижче. 

Принцип подвійного контролю — співробітники здійснюють взаємний контроль. Перед прийн-

яттям остаточного рішення або виконанням певної діяльності потрібні перевірка й візування не-

залежною особою. Мета цього — мінімізація кількості помилок і зловживань власним посадовим 

становищем і сферою компетенції. Взаємний контроль сприяє прозорості в усіх підрозділах під-

приємства. 

Розділення функцій — це означає, що процеси виконання завдань відокремлено від процесів 

контролю. Контроль може раціонально здійснюватися лише тоді, коли контролер не бере участь 

у контрольованому процесі. Мета розділення — створення дистанції та забезпечення 

об’єктивності. 

Принцип обмеженого інформування — співробітникам надається лише та інформація, що її 

вони потребують для виконання поточної роботи. Докладні посадові інструкції — одна з переду-

мов для реалізації цього принципу, оскільки на їхній основі часто визначаються права на розмі-

щення замовлень. Мета цього заходу — мінімізувати ймовірність корупційних дій. 

Ротація — змінення сфер роботи працівника, зайнятого в організації. При цьому слід розрізняти 

ротацію кадрів і сфер компетенції. Якщо йдеться про ротацію кадрів, змінюється коло покладе-

них завдань; у другому випадку змінюються сфери компетенції. Імовірність викриття порушень 

зростає, коли коло завдань передається іншому працівнику. 

Розвиток персоналу — ще один цільовий захід. У рамках внутрішнього аудиту організація 

перевіряє власну систему, процедурні інструкції та їх виконання, щоб пересвідчитися, що діяль-

ність і її результати відповідають планам і вимогам. У контексті запобігання корупції це означає 

перевірку правильності вжиття заходів з унеможливлення корупції та їхніх результатів. Мета — 

КОНТРОЛЬ належного виконання та відповідності результатів очікуванням. 
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Необхідним заходом виглядає призначення контактної особи для працівників і громадськос-

ті — уповноваженого з питань протидії корупції. Працівникам потрібно надати можливість 

повідомляти вповноваженому про випадки корупції. Він здебільшого працює самостійно як шта-

бний посадовець, приймаючи зокрема й анонімні повідомлення (інформатори можуть не бояти-

ся негативних наслідків для себе). Уповноважений працює як комунікаційний посередник між 

інформаторами та правоохоронними органами. 

В англійській мові є поняття whistleblowing  — інформування про порушення. Це означає, що 

працівник з безкорисних мотивів повідомляє про випадки корупції, а також про незаконні, нечес-

ні або сумнівні з точки зору моралі вчинки, помічені ним у своєму робочому середовищі. 

Моральний кодекс — документ, що регламентує протидію корупції та містить перелік цінностей 

і норм, якими мають керуватися всі особи в організації. Формулювання та наочне подання мо-

рального кодексу має на меті перенесення задекларованих організацією моральних принципів у 

повсякденну діяльність. Дуже важливо доносити положення морального кодексу напряму пра-

цівникам і керівникам у зрозумілий для них спосіб, а також неформально передавати інформа-

цію щодо підходів із запобігання корупції. 

На відміну від морального кодексу, кодекс поведінки являє собою письмовий каталог інструк-

цій, заборон і приписів, які є обов’язкові для працівників згідно з нормами трудового права. Ко-

декс поведінки зазвичай складається з чотирьох частин. Це преамбула, перелік обов’язків, пе-

релік санкцій і письмова декларація згоди працівника з цими правилами. Для кращого виявлен-

ня правопорушень наводиться також перелік найчастіших незаконних вчинків. 

Пропонування й надання неправомірної вигоди завдає загальної шкоди. Тому, наприклад, слід 

повідомляти про одержання рекламних подарунків, не пов’язаних з конкретною рекламною акці-

єю, та заздалегідь отримувати дозвіл на їх прийняття. Потрібно однозначно визначати допусти-

мі межі пригощання. Працівникам не дозволяється використовувати службове становище для 

вимагання або одержання вигод. Прийняття подарунків має чітко регламентуватися й визнача-

тися. Подарунки є блага різних типів, від матеріальних цінностей до грошей і знижок або послуг. 

Запрошення можна приймати, лише якщо вони не виходять за межі ділових звичаїв і мають 

адекватний обсяг. Пожертви мають бути прозорі, тобто пожертвувач і одержувач пожертви ма-

ють бути відомі. Спонсорство (блага, що надаються в обмін на щось) — теж проблематичний 

вид діяльності, оскільки на практиці його часто важко відрізнити від пожертви (одностороннє на-

дання благ). Крім того, слід піклуватися про те, щоб у працівників не було конфліктів інтересів. 

Особисті й ділові інтереси мають із самого початку бути розділені. Заздалегідь визначені санкції 

приймаються з наміром застосовувати їх у сумнівних випадках. При цьому можливі наслідки в 

контексті трудового, цивільного й кримінального права. 

Протидія корупції 

Як відомо, покарання необхідне, зокрема, для профілактики, і протидія корупції — не виняток. 
Кримінальне право як «найгостріший меч» для боротьби з корупцією відрізняється в різних краї-
нах — членах ЄС. Конвенція про боротьбу з корупцією, дія якої поширюється на посадових осіб 

Європейських Співтовариств або країн — членів Європейського Союзу (Офіційний бюлетень № 

C 195/1997), що вступила в дію 30 червня 2005 року, зобов’язує країни-учасниці розглядати під-

куп і продажність як кримінальні злочини. Країни-учасниці мають визнавати підкуп і продажність 

кримінальними злочинами на власній суверенній території або у випадках, коли йдеться про їх-

ніх громадян. Це стосується й міністрів, депутатів парламентів, суддів верховних судів і членів 

рахункових палат, а також посадових осіб інститутів ЄС. Ключовий елемент протидії корупції — 

закріплення відповідних положень у національних нормах кримінального права. Конвенція пе-

редбачає також певну кримінальну відповідальність за підкуп для керівників підприємств і осіб, 

що вповноважені приймати рішення. Однак комплексне поширення на сферу приватного бізнесу 

було закріплено лише Рамковим рішенням 2003/568/JI ради ЄС про боротьбу з корупцією в при-

ватному секторі. Згідно з ним, відповідальність поширюється й на юридичні особи. Цілі цього 
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документа обов’язкові, однак для їхнього досягнення передбачено певну свободу дій. Міжнаро-

дні угоди й механізми контролю можуть при цьому давати вирішальні імпульси. Однак необхід-

ними умовами є також наявність суспільного запиту й надання достатніх ресурсів, зокрема доб-

ре підготовлених слідчих.  
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