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Таблиця 1
Динаміка розвитку підприємницької діяльності в Україні

Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2015 (%)

Кількість малих підприємств 354 283 344 048 373 809 324 598 327 814 95,5
Кількість зайнятих працівників  
(без найнятих) 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 1576,4 43

Обсяг реалізованої продукції,  
(товарів, послуг), млн. грн. 607 782,4 672 653,4 670 258,5 705 000,5 937 112,8 22
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Постановка проблеми. Один із розробників 
загальнонаукової теорії методології І. Блауберг зазна-
чав, що «концептуальний каркас, який успішно обслу-
говує науку протягом багатьох років, все частіше не 
спрацьовує з тієї простої причини, що він виявляється 
неадекватним щодо сучасних завдань і навіть самої їх 
постановки» [1]. Це твердження повною мірою стосу-
ється сучасного стану вітчизняної економічної науки. 
Через те, що корупція є однією зі складових еконо-
мічних відносин і впливає на їх розвиток, вибір спо-
собу дослідження має велике значення для суспільства 
загалом. Для побудови ефективної системи заходів 
зниження рівня корупції необхідно сформувати тео-
ретичний апарат її дослідження як особливої форми 
економічних відносин, розробити відповідний інстру-
ментарій боротьби з корупційною економічною актив-
ністю, що й зумовило вибір теми дослідження.

Найчастіше шляхи протидії корупції розглядаються 
з політичної та правової позицій. Але, на нашу думку, 
корупція має перш за все економічну природу, отже, 
боротьба з нею повинна здійснюватися із застосуван-
ням організаційно-економічних заходів, реалізація 
яких буде сприяти усуненню сприятливої економіч-
ної основи для розвитку корупційних економічних 
відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концеп-
туальні підходи до дослідження питань витоків коруп-
ції, її економічних та соціальних наслідків, а також 
питання протидії корупції можна знайти в працях таких 
зарубіжних вчених, як І. Блауберг, М. Вебер А. Дахін, 
Б. Дратавер, М. Дюверже, Е. Дюркгейм, Т. Еггертсон, 
С. Кушніренко, Р. Мертон, Т. Парсонс, С. Роуз-Аккер-
ман, Р. Клітгаард, Ф. Шульженко, С. Хантінгтон. Серед 
вітчизняних досліджень вказаній проблемі присвя-
чені роботи багатьох науковців, зокрема, таких, як 
Ю. Бардачов, А. Волошенко, З. Варналій, А. Гриценко, 
В. Геєць, В. Мандибура, Є. Невмержицький, Ю. Тихо-
миров, М. Мельник.

Формулювання цілей статті. Метою статті є фор-
мування уявлень про корупцію як особливу форму еко-
номічних відносин, а також розробка напрямів обме-
ження розвитку корупційних економічних відносин.

Завданням дослідження є уточнення сутності 
корупції як системи економічних відносин, що форму-
ються в рамках національного господарства, на основі 
узагальнення і систематизації основних теоретич-
них підходів до дослідження корупції як економічної 
категорії.

Виклад основного матеріалу. Теоретичні засади 
корупції як економічної категорії необхідно досліджу-
вати у контексті взаємозв’язку і взаємозумовленості 
стосовно визначеної сфери суспільних відносин. Фак-
тично корупція є особливим видом відносин обміну, 
які об’єднують окремих людей, різні інститути в єди-
ний соціальний організм.

Корупція є частиною системи економічних відно-
син, складовою системи економічних та організаційно-
виробничих зв’язків між господарюючими суб’єктами 
в процесі виробництва, розподілу, обміну та спожи-
вання матеріальних благ, послуг і доходів.

Специфіка економічної системи суспільства визна-
чається соціально-економічними виробничими відно-
синами, які мають складну і багатогранну структуру, 
що ґрунтується на відносинах власності.

Власність визначає суспільний спосіб поєднання 
робочої сили із засобами виробництва та відповідні 
стосунки між людьми щодо привласнення матері-
ально-речових елементів і результатів виробничого 
процесу. Одночасно відносини власності зумовлю-
ють історичну специфіку суспільства, його соціальну 
структуру, пануючу систему політичної та економічної 
влади [2, c. 25]. Саме на етапі привласнення матері-
ально-речових елементів і має місце ризик виникнення 
корупційних відносин.

З розвитком економіки та її ускладненням відбу-
вається ускладнення системи перерозподілу і, відпо-
відно, зростають можливості виникнення корупційних 
відносин.

Згідно з Е. Дюркгеймом, сучасне суспільство буду-
ється на поділі праці. Корупція в цій схемі виступає 
паразитуючим, патологічним явищем, що використо-
вує недоліки та упущення правової, політичної та еко-
номічної систем. З корупцією можна пов’язати діяль-
ність груп, які керуються мотивами незаконної наживи, 
груп за соціальними якостями несучасних, пов’язаних 
із соціально-профільним статусом, з тим, що посада та 
монополія на ресурси створюють систему соціальної 
залежності – підпорядкування [3].

На нашу думку, сама можливість корупції виникає 
в економічно ослабленій державі з порушенням про-
зорості приватизації, заміною ідеологічної парадигми 
служіння суспільному благу превалюванням приватної 
власності, бізнесу і державної служби. Якщо коруп-
ційний акт порушує встановлений порядок здійснення 
повноважень посадової особи і правомірні відносини 
осіб (клієнтів) із суб’єктами повноважень, то інсти-
туційна корупція, антагоністична державі, легітимній 
владі, закону і правам людини, здатна їм протистояти 
і використовувати в своїх інтересах. Вона пригнічує 
будь-які значимі зміни, що склалися в політичному та 
правовому режимах, які здатні загрожувати їй.

Інституційна парадигма з її генетико-інституційним 
підходом спростувала основні методологічні імпера-
тиви неокласиків і внесла суттєві корективи в методо-
логію наукових досліджень, зокрема економічна дій-
сність розглядається інституціоналістами як матриця 
інституційних світів, кожен з яких складається з різ-
ноструктурованої системи базових і підтримуючих, 
архаїчних і новітніх, ефективних і неефективних інсти-
тутів, які в сукупності визначають схеми й моделі коор-
динації між індивідами та їх угрупуваннями.

Велике значення має теорія предмету, тому кожній 
теорії властивий свій метод, який є не лише способом 
дослідження, але й теорією. Тобто від розуміння сут-
ності і структури особи корупціонера, природи коруп-
ційної поведінки залежить визначення методології 
дослідження. За допомогою діалектичного підходу піз-
наються глибина і достовірність соціальних явищ, до 
яких, зокрема, належить корупція.

Комплексний підхід та використання різних методів 
наукового дослідження дають змогу всебічно розгля-
нути особливості явища корупції та методи боротьби 
з нею. Комплексний аналіз нормативно-правової та 
науково-теоретичної баз дає змогу чітко сформулювати 
методологію дослідження явища корупції та протидії 
йому в масштабах держави.

Зазичай наукові дослідження проводяться із засто-
суванням кількох методів, що дає змогу забезпечити 
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широту і глибину його бази та підвищує отриману 
результативність.

Здійснюючи аналіз теоретико-методологічних 
та нормативно-правових засад визначення корупції 
як соціально-економічного явища, можна зробити 
висновок, що наявне законодавче розуміння корупції 
неповною мірою відповідає економічним тенденціям 
та сучасним проявам. Корупція економічної безпеки 
держави є системним явищем, яке руйнівним чином 
впливає на прозорість та стабільність ринкових від-
носин, створюючи передумови до глибокої деструк-
туризації економіки та нівелювання принципів 
конкуренції. Складність детермінації корупційних 
проявів є важливою проблемою сьогодні. Як явище 
соціально-економічне корупція виходить за межі сис-
теми державно-управлінських відносин, а як явище 
правове вона взагалі може охоплювати будь-які сус-
пільні сфери. Вплив корупції на систему економіч-
ної безпеки є визначальним. Вона, крім того, що має 
негативні наслідки, руйнує будь-які державні інсти-
тути, оскільки відбувається тінізація публічних функ-
цій службовців, що приводить до появи фактично 
паралельної щодо офіційної, напівлегальної системи 
управління, базисом якої є корупційні зв’язки. За 
таких умов ефективність системи управління еконо-
мічною безпекою знаходиться під загрозою, оскільки 
ресурси, спрямовані на її забезпечення в умовах 
корумпованої влади, будуть спрямовуватися не за 
призначенням, а з огляду на особисті потреби чинов-
ників. Корупція здебільшого виникає через те, що 
вищі органи влади не можуть доцільно й правильно 
розпоряджатися ресурсами, які їм безпосередньо не 
належать, а є власністю народу, який їм надав цю 
владу, шляхом виконання покладених на них рішень.

В юридичній науці склалася традиція тлумачення 
феномена корупції як суспільно небезпечного проти-
правного явища, що характеризується підкупом/про-
дажністю посадових осіб під час корисливого викорис-
тання ними своїх посадових повноважень. Наприклад, 
С. Кушніренко визначає корупцію як «соціально-пра-
вове явище, що виражається в систематичному вико-
ристанні державними службовцями свого службового 
становища за матеріальну винагороду в інтересах тре-
тіх осіб або груп, в результаті чого підривається авто-
ритет державної влади і державної служби; прямому 
чи непрямому використанні посадовими особами своїх 
службових можливостей і повноважень для особистого 
збагачення» [5].

Тобто в юридичній науці корупція розглядається 
як різновид правопорушення, злочину чиновників 
проти інтересів держави. А заходи протидії з нею 
пов’язані з досконалістю законодавства і створенням 
умов невідворотності покарання за вчинення проти-
правного діяння.

В політології основні причини поширення корупції 
серед чиновників криються в особливостях взаємин 
між представниками політичної еліти і простими гро-
мадянами. Якщо в суспільстві слабо розвинені грома-
дянські відносини, громадяни виявляють пасивність 
до того, що називається політичними процесами, то 
відсутній громадський контроль за діяльністю поса-
дових осіб і виникають сприятливі умови для розви-
тку корупційних відносин в ешелонах влади. Якщо ж, 
навпаки, розвинений інститут громадянського суспіль-

ства, яке бере активну участь в політичному житті і 
впливає на діяльність державного апарату, то в суспіль-
стві формується несприятливе середовище для розви-
тку корупції. Удосконалення політичних інститутів, 
на думку М. Дюверже і C. Хантінгтона, приводить до 
більш ефективної організації державного апарату і від-
носин між громадянами і владою [6; 7]. Таким чином, з 
точки зору політології, корупція розглядається як пове-
дінка посадових осіб, що виражається в нелегітимному 
використанні ними свого становища з метою заняття й 
утримання влади в суспільстві.

У соціології корупція розуміється як патологічне 
явище суспільства, що породжує в ньому потворні 
форми взаємовідносин між людьми. «Корупція є осо-
бливою соціальною структурою, тобто сукупністю 
стійких і досить універсальних норм, принципів вза-
ємовідносин людей. При цьому маються на увазі не 
окремі, одиничні випадки і персони, а соціальні групи, 
які підтримують цю структуру як головну або як 
невід’ємну умову (джерело) свого існування» [8].

В основі подібного соціологічного розуміння 
феномена корупції лежать теорія раціональної бюро-
кратії М. Вебера, структурно-функціональний підхід 
і теорія соціальної аномії Т. Парсонса і Р. Мертона. 
За концепцією М. Вебера, поширення корупції серед 
державних службовців пов’язується з нераціональ-
ною організацією їх діяльності. [9]. За концепцією 
Р. Мертона, Т. Парсонса, корупція розглядається як 
структурний елемент, що органічно входить в соці-
альну систему. При цьому корупційна діяльність є 
відхиленням від соціальних норм, яке носить нефор-
мальний характер. Тобто тут помітна важлива харак-
теристика корупції: вона виступає як додаток до фор-
мальних інститутів. Корупція тут також розглядається 
структурним елементом, що органічно входить в соці-
альну систему [10; 11].

В економічній науці, а саме в рамках неоінституціо-
нальної школи, сформувався свій підхід до дослідження 
феномена корупції. Перші дослідження корупції як 
економічної категорії пов’язані з ім’ям С. Роуз-Аккер-
ман, яка розглядала її в рамках вивчення злочинності. 
В рамках економічного підходу вона трактує корупцію 
як «різновид економічної поведінки в умовах ризику, 
обумовленого вчиненням злочину і можливим пока-
ранням за нього» [12].

Оскільки до найбільш типових проявів корупції 
належать підкуп державних службовців і хабарництво 
за надані блага або переваги, ця проблема порушується 
в дуже великій кількості досліджень. Так, С. Роуз-
Аккерман, досліджуючи корупцію з позицій економіч-
ного аналізу, не розмежовує хабарництво і корупцію. 
При цьому, розглядаючи функцію корисності еконо-
мічного суб’єкта, який веде себе як корупціонер, слід 
враховувати зниження корисності за рахунок мораль-
ного осуду його поведінки суспільством і, як наслідок, 
появи моральних витрат такої поведінки.

Корупційна поведінка детально описана в робо-
тах Т. Еггертсона за допомогою моделі «принципал-
агентів» [13]. Ця модель характеризує взаємини трьох 
учасників, а саме принципала, агента і клієнта. Прин-
ципалом є особа чи організація, яка має мету і ресурси 
для її реалізації. В ролі принципала може виступати 
будь-якої державний орган, держава чи суспільство 
загалом. Для реалізації мети принципал наймає агента, 
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яким є державний службовець. Агенту задаються цілі, 
передаються необхідні ресурси (владні, фінансові) і 
призначається винагорода за виконану роботу. Надалі 
принципал, найнявши агента, може контролювати 
його діяльність, щоб забезпечити досягнення необ-
хідного результату й адекватне для цього витрачання 
ресурсів. Клієнтом є особа, група, організація, які для 
досягнення своїх цілей потребують використання вві-
реного агенту ресурсу, тому змушені звертатися до 
нього. Корупцією в рамках цієї моделі виступають такі 
дії агента, за яких він використовує ресурси принци-
пала не для вирішення завдань останнього, а для досяг-
нення власних цілей. Клієнти при цьому виступають в 
ролі хабародавців, що вступили в змову з агентом для 
вирішення своїх проблем за переданий йому хабар.

Самі корупційні ситуації в рамках описуваної 
моделі виникають через наявність асиметрії в доступі 
до інформації, що існує між агентом і принципалом. 
Агент порівняно з принципалом володіє більшою 
інформацією про стан поточних справ, може прихо-
вувати її і використовувати в особистих, корисливих 
цілях. В результаті розрив в доступі до інформації при-
зводить до того, що чиновник має монопольне право 
розпоряджатися державним ресурсом в умовах відсут-
ності контролю з боку держави і суспільства, а також 
практично відсутнього ризику покарання за коруп-
ційну діяльність. У таких ситуаціях і виникають коруп-
ційні відносини.

Однак недоліками розгляду корупції з позиції теорії 
«принципал-агент» є трактування всього різноманіття 
корупційних проявів хабарництвом, а також невраху-
вання впливу соціальних інститутів, що сформувалися 
в суспільстві.

Основні причини поширення корупції в суспіль-
стві економісти вбачають в надмірному та неефек-
тивному втручанні держави в економічні процеси. 
Таким чином, розглядаючи корупцію з позицій еко-
номічної теорії, ми можемо визначити її як прояв 
поведінки індивідів, метою якої виступає максиміза-
ція її корисності за допомогою вилучення непродук-
тивного доходу за рахунок використання і перероз-
поділу ресурсів, які не належать цим індивідам, але 
доступні їм. Причини сили поширення корупційної 
діяльності вбачаються в надмірному і неефективному 
втручанні держави в економічне життя суспільства. 
Корупція виступає одним зі способів рентоорієнтова-
ної поведінки осіб, які шукають вигоду від державних 
обмежень, що регулюють і контролюють правила, які 
обумовлюють функціонування ринку [14]. Фактично 
корупція є одним з «провалів» держави, тобто випад-
ком недосконалості державного втручання, в основі 
якого лежить нездатність забезпечити ефективний 
розподіл і використання суспільних ресурсів.

Деякі науковці пропонують відображати визна-
чення корупції у вигляді формули. Одним з перших це 
зробив професор Р. Клітгаард, який вивів знамениту 
«формулу корупції» [15, c. 84]:

Корупція = влада монополій +  
+ свобода дій (дискреція) – підзвітність.

Р. Клітгард зазначає, що незаконна поведінка про-
цвітає там, де службовці мають монопольну владу над 
клієнтами, коли службовці користуються широкими 
дискреційними повноваженнями, а також за умов слаб-
кої підзвітності.

Однак Р. Клітгард стверджує, що зменшення коруп-
ційних можливостей можливе шляхом уникнення ситу-
ацій, коли чиновник має монопольні повноваження, 
підкріплені дискреційним правом за загально низького 
рівня підзвітності [15, с. 94].

На основі проведених досліджень ми пропонуємо 
трактувати корупцію як неформальну норму взаємодії 
державних посадових осіб з громадянами, в основі якої 
лежить принцип надання послуг для отримання осо-
бистих благ (як матеріальних, так і нематеріальних), що 
здійснюються з порушенням формальних і неформаль-
них інституційних обмежень, що виникає внаслідок 
непрозорості та недосконалості наявних взаємовідно-
син між громадянським суспільством та державою.

Тобто корупція є продуктом соціального життя, має 
свою вартість, яку платить суспільство за її існування, 
впливає на життєво важливі процеси (економічні, полі-
тичні, правові) та має глобальний характер. Крім того, 
має властивість постійно змінюватись. Отже, розгля-
нувши різні підходи до визначення корупції, робимо 
висновок, що сутність корупції є незмінною, зміню-
ються лише форми прояву корупційних відносини.

Висновки. З проведеного дослідження робимо 
висновок, що корупція є ознакою розвитку ринкових 
відносин, і може розглядатися як наслідок створення 
капіталу, що перетворює все на товар, зокрема послуги 
державної влади. Влада ж за своєю природою схожа 
на гроші, а політична система – на ринок. Монопольне 
право держави на виробництво суспільних благ за 
своєю природою має неринковий характер, однак отри-
мувачі корупційної ренти перетворюють його на товар. 
Найповніше розкрити сутність корупції та всебічно 
дослідити це явище можна, використовуючи систем-
ний підхід (економічний, соціальний, політико-пра-
вовий і правовий). Корупція як соціально-економічне 
явище, виявляється у використанні державними служ-
бовцями, уповноваженими на виконання управлін-
ських функцій, своїх дискреційних прав з корисливою 
метою для особистого збагачення або в групових інтер-
есах. Корупція в політико-правовому сенсі є способом 
переродження політичної влади і системи державного 
управління з інституту, що виражає єдиний загально-
національний інтерес, на захисника інтересів владних 
еліт. При цьому її наслідками є дисфункція в системі 
макроекономічного управління та порушення балансу 
інтересів в системі соціально-економічних відносин. 
Корупція як економічне явище реалізується через рен-
тоорієнтовану поведінку чиновників та є формою спо-
творених відносин обміну, розподілу і привласнення 
економічних благ, які обмежують економічну свободу, 
свободу конкуренції і доступ громадян і бізнесу до 
національних ресурсів. Таким чином, чиновниками, 
наділеними владними функціями в системі держав-
ного управління, здійснюються незаконна комерціалі-
зація своєї діяльності, конвертація влади у власність і 
капітал, забезпечуються неекономічні переваги в кон-
курентній боротьбі (перш за все на ресурсних ринках) 
представникам бізнесу, які виплачують корупційну 
ренту. Наявність тісного корупційного зв’язку між 
владою і бізнесом в Україні перетворює корупцію на 
системне інституціональне явище, що становить сус-
пільну небезпеку, оскільки внаслідок протиправної 
діяльності отримуються прибутки, які інвестуються 
знову ж таки в розвиток самої корупції.
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Стаканов Р.Д. Кореляційно-регресійний аналіз впливу регіональної економічної інтеграції на роз-
виток міграційних процесів. У статті ми провели емпіричну перевірку наявності впливу регіональної ін-
теграції на процеси міжнародної трудової міграції. Для цього було використано дані по 16 регіональних 
інтеграційних організаціях, на які припадає понад 90% світової імміграції. Незважаючи на рівень інтеграції, 
всі регіональні організації укладали окремі угоди щодо спрощення руху окремих категорій робітників. До-
слідження показало, що ключовим фактором, який визначає зростання кількості мігрантів є зростання обся-
гу економіки регіону, приймаючого мігрантів. З іншого боку, зростання рівня інтеграції позитивно впливає 
також і на приток іммігрантів, хоча цей зв’язок і не є сильним.
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Стаканов Р.Д. Корреляционно-регрессионный анализ влияния региональной экономической ин-
теграции на развитие миграционных процессов. В статье мы провели эмпирическую проверку нали-
чия влияния региональной интеграции на процессы международной трудовой миграции. Для этого были 
использованы данные по 16 региональным интеграционным организациям, на которые приходится более 
90% мировой иммиграции. Несмотря на уровень интеграции, все региональные организации заключали 
отдельные соглашения по упрощению движения отдельных категорий работников. Исследование показало, 
что ключевым фактором, определяющим рост количества иммигрантов, является рост объема экономики 
региона, принимающего мигрантов. С другой стороны, рост уровня интеграции также положительно влияет 
на приток иммигрантов, хотя данная связь и не является сильной.
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