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Боротьба з корупцією: світовий       
досвід та Україна 

У статті розглядається те, як ведеться боротьба з корупцією, яка спотворює суспільні 
відносини в різних країнах світу. Особлива увага звертається на використання позитивного 
досвіду в нинішніх умовах розбудови України. 

 
This article considers the wage against corruption, which distorts social relations in different coun-

tries of the world. Special attention is paid to the use of positive experience in current conditions of de-
velopment of Ukraine. 

Ч итаючи пресу чи дивлячись 
новини, ми щодня спостерігаємо 
численні приклади корупційних 
діянь .  Арешт  у Німеччині 

керівника української обласної митниці з 2 млн. 
доларів, звинувачення НБУ в незаконних 
операціях з валютними резервами, справа П. 
Лазаренка, ситуація з відставкою Єврокомісії та 
скандал через хабарництво у МОК – усі ці та 
багато інших прикладів переконливо свідчать, 
що таке явище, як корупція, живе і процвітає. 

Корупційні справи часто перебувають у 
центрі  політичних  подій  і  широко 
обґрунтовуються  політиками .  Через 
звинувачення в корупції нерідко розпадаються 
уряди, відомі політики йдуть у відставку. Саме 
млрд. доларів, які за час свого президентства 
“назбирав” президент Індонезії Сухарто, стали 

основною  причиною  минулорічних 
демонстрацій, за допомогою яких його усунуто. 
Корупція була основною причиною відставок 
урядів Італії, яких було 50 за повоєнну історію, 
вона ж була причиною зміни урядів Пакистану та 
Бразилії у 90-х роках. 

Але крім політичних наслідків корупція має 
й дуже серйозні економічні наслідки. Кризовий 
етап багатьох азіатських країн значною мірою 
спричинений  корумпованою  формою 
капіталізму, яка перерозподіляє ресурси від 
економічно “здорових” підприємств до 
підприємств з міцними зв’язками в уряді. 
Останні дослідження таких груп, як Transpar-
ency International, доводить, що рівень корупції 
в країні тісно пов’язаний з рівнем 
неефективності економіки. Дослідження Паоло 
Манро, економіста МВФ, свідчать, що країни з 
високим рівнем корупції виділяють меншу частку 
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ВВП на інвестування, що призводить до 
уповільнення рівня економічного        зростання. 
Ніхто не зважав на те, що Індонезія, Південна 
Корея та багато інших країн загрузли у корупції 
– всі були в захоплені від їх постійного 
економічного росту. Але “Азіатське диво” 
здивувало всіх ще раз. Деякі економісти навіть 
розрізняли “добру” та “погану” корупцію. 
Невеликі хабарі “для змащування державного 
механізму”, наприклад, для отримання якоїсь 
ліцензії, розглядалися як прийнятні, в той час 
як хабарі урядовцям для реалізації за державні 
кошти потрібних проектів вважалися 
неприйнятними. 

Зараз економісти розрізняють різні види 
корупції, але жоден з них вже не вважається 
“добрим”. Світовий банк виділяє два види 
корупції. У країнах, де вона є більш 
передбачуваною, тобто коли хабародавець знає, 
скільки він має заплатити, і впевнений, що він 
отримає те, що хоче, корупція шкодить 
інвестиціям ліпше, ніж у країнах з 
непередбачуваними  і  примхливими 
чиновниками. Але незважаючи на рівень 
передбачуваності, рівень інвестицій значно 
вищий у країнах з меншою корумпованістю. 

Дехто вважає, що корупція – це спосіб 
уникнення втрат від змін у законодавстві. Але 
хабарництво, навпаки, дає чиновникам стимул 
створювати перешкоди підприємцям, і чим 
більше хабарів вони отримують, то вищу ціну 
вимагають за свої “послуги”. Як показало 
дослідження в 1996 р., тим більше українські 
бізнесмени платять хабарів, тим більше часу 
вони вимушені витрачати на бюрократичні 
процедури. 

Корупція діє як додатковий податок на 
діяльність компаній та на закордонні інвестиції, 
причому для невеликих фірм він є більшим. Як 
стверджує Шанг Дмін Вай, гарвардський 
економіст, збільшення рівня корупції в 
Сінгапурі до рівня Мексики було б 
еквівалентним до збільшення податків на 20%. 
В Албанії бізнес витрачає на хабарі біля 8% від 
обороту, або біля 1/3 свого потенційного 
прибутку. В Індонезії підприємці змушені 
виділяти 1/5 своїх поточних видатків на хабарі 
чиновникам. Від цього витрачають керівники 
держав та їх найближче оточення. За оцінками, 
лідери африканських держав тільки на рахунках 
у Швейцарії тримають понад 20 млрд. доларів. 
Після 26 р. при владі Сухарто та його сем’ї 
належить майже половина індонезійських 
компаній. За підрахунками, тільки німецькі 
компанії платять 3 млрд. доларів хабарів 
щорічно для отримання міжнародних 
контрактів, а в сфері міжнародної торгівлі 
зброєю західні компанії виплачують хабарі на 
суму біля 2,5 млрд. доларів щорічно, що 
становить 10% від обороту. 

В Україні ситуація розвивається не набагато 
ліпше. Керівники багатьох заводів “перекачували” 
гроші у свої приватні фірми, а збитки покривали 
прямими кредитами Національного банку 
України. Зрозуміло, що ті кредити ніхто не 
повертав, а  надавав їх Нацбанк шляхом емісій, і 
наслідком  цієї  “політики  підтримки 
національного виробника”, як її називали, була 
висока інфляція 1992-1993 рр. та збагачення 
купки директорів та урядовців. Джерелом 
надприбутків для обмеженого кола осіб була 
політика кількох валютних курсів у 1992-1993 
роках, коли за зниженим державним курсом 
придбати валюту могли тільки вибрані. Уряд 
роздавав окремим компаніям численні пільги, 
зменшуючи для них ставки мита та 
оподаткування. Зловживання тривають до сих пір, 
але тепер вони не такі очевидні. 

Криза, яка вразила багато азіатських країн в 
1997 році, великою мірою була спричинена 
“кумівством”. Інвестиційні проекти приймались 
з політичних міркувань і фінансувалися 
банками, які керувались у прийнятті рішення не 
економічними мотивами, а наявністю дружніх 
стосунків з підприємцями чи урядовцями. Крім 
того, багато банків в азіатських країнах (крім 
Японії, Тайваню та Китаю) були “ручними”. 
Вони були частинами великих конгломератів, і 
ті їх використовували для збору грошей під 
потреби конгломерату. Банки не аналізували 
ризикованість та прибутковість проектів та не 
слідкували за виконанням бізнес-плану. 
Наслідком цього є велика кількість збиткових 
виробництв та банкрутство багатьох банків. 

США та європейські країни вже зрозуміли 
важливість проблеми і намагаються боротися з 
корупцією. В США ще 20 років тому був 
підписаний закон, згідно з яким підкуп 
іноземних урядовців є кримінальним злочином. 
Це поставило американський бізнес у невигідні 
умови перед компаніями з інших країн. Як 
стверджував Комерційний департамент США, у 
1997 р. американські компанії втратили 
контрактів на суму 15 млрд. доларів. Ці 
контракти здобули компанії із країн, що не 
забороняють хабарництво своїх фірм за 
кордоном. Але й для американських компаній 
все було втрачено. Хабаря може давати 
закордонна філія або закордонний посередник. 
Дехто вважає, що закон просто заохочує компанії 
давати хабарі більш обережно. 

Тому США домоглися, щоб ці багаті країни 
грали за однаковими правилами. Конвенція, 
підписана усіма країнами ОБСЄ та кількома 
іншими країнами, заборонила підкуп іноземних 
урядовців для здобуття переваг у бізнесі. 

Хоча й уряди повні рішучості боротися 
проти корупції, це ще не гарантує, що практика 
хабарництва припиниться. Але можливо, 
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правила ОБСЄ будуть більш ефективними, ніж 
американський закон, бо вони вимагають 
країни допомагати одна одній розслідувати 
корупційні справи. Оскільки усі країни 
зацікавлені у запобіганні здобуттю переваг 
чужими компаніями, то вони усі будуть 
слідкувати за дотриманням конвенції. 

До боротьби з корупцією долучився МВФ та 
Світовий Банк. Раніше вони не вважали боротьбу 
своєю справою, але тепер, коли економічні 
наслідки корупції стали очевидними, вони 
усвідомили, що це тісно пов’язане з їхнім 
бізнесом. Зменшення регулювання, лібералізація 
торгівлі та звільнення обмінних курсів – ось 
рецепт підйому економіки, а разом з тим і 
зменшення прибутків для корупціонерів. 
Зменшення обсягів корупції також заощаджує 
міжнародним організаціям гроші: згідно з заявою 
Світового банку, 20-30% його позик Індонезії 
потрапили у “кишені” чиновників та їхніх друзів. 
Тепер МВФ та Світовий банк намагаються 
примусити країни-позичальниці до боротьби з 
корупцією. 

Серед високо корумпованих країн небагато 
досягло успіху у боротьбі з корупцією. Серед 
них найбільшого успіху досягли Гонг-Конг та 
Сінгапур. Зараз вони знаходяться серед 
найчистіших країн в індійській міжнародної 
організації Transparency International. Обидві ці 
країни мали досить авторитарні режими під час 
антикорупційної компанії. Інші країни, такі як 
Італія, досягли повного прогресу, але до 
вирішення проблеми ім ще далеко. На початку 
1990-х в Італії пройшли численні судові 
розслідування, і це дало певний ефект. Але до 
повної перемоги ще далеко. Медія-магнат 
Сильвіо Берлусконі, екс прем’єр-міністр, а 
зараз лідер опозиції, був двічі засуджений за 
хабарництво. 

В інших країнах боротьба з корупцією 
зводиться до політичних розборок. Екс прем’єр-
міністр Пакистану Бенезір Бхутто, палкий борець 
з корупцією, наразі зникає правосуддя за 
кордоном. Проти неї висунуті обвинувачення у 
корупції, а її чоловік вже відбуває ув’язнення. 

Найкращими ліками від корупції є прозорість 
дій державних чиновників та чітке регулювання 
їхніх обов’язків та повноважень. Кількість 
чиновників треба скоротити, але їх зарплати 
підвищити. Таким чином вони будуть мати 
менше стимулів до корупційних дій, оскільки їм 
буде що втрачати. Обов’язково треба підвищити 
зарплату суддям і якомога більше унезалежнити 
їх від політичного впливу. Варто розглянути 
можливість державного фінансування політичних 
партій, щоб вони отримували кошти пропорційно 
до кількості голосів, набраних ними на останніх 
виборах – цей крок обмежить вплив бізнесу на 
політичні партії.  

Ефективна протидія корупції передбачає 

насамперед з’ясування соціальної сутності 
цього явища, що обумовлює правильне 
визначення стратегії і тактики, вироблення 
дієвих і адекватних засобів антикорупційної 
діяльності. Одним із основних аспектів, в якому 
проявляється соціальна сутність корупції, є її 
негативні наслідки для суспільства, держави, 
окремих юридичних та фізичних осіб, або, 
іншими словами, та “соціальна ціна”, в яку вона 
обходиться суспільству. Крім того, саме 
соціальна ціна є показником, який характеризує 
с у сп і л ьну  шк ідлив і с т ь  ( с усп і л ьну 
небезпечність) корупції. 

Ця ціна, як і сама корупція, є 
різноплановою. Суспільно небезпечні наслідки 
від корупції можуть наставати практично у всіх 
сферах суспільного життя. При цьому вони 
можуть бути негативними як для всього 
суспільства та держави, так і для певної 
установи, підприємства, організації чи 
окремого громадянина. 

У найбільш загальному і концентрованому 
вигляді суспільну небезпечність корупції через 
її негативні наслідки визначено у Концепції 
боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, 
затверджений указом Президента України від 
24.04.1998 р. № 367/98, в якій підкреслено, що 
корупція є вкрай негативним явищем, і названо 
низку конкретних наслідків, в яких 
проявляється її суспільна небезпека. 

Зрозуміло, що зазначені у Концепції 
наслідки не є вичерпаними, вони можуть бути 
розмарині, конкретизовані з урахуванням тих 
чи інших аспектів в корупції. З огляду на це 
охарактеризуємо соціальну ціну корупції 
шляхом визначення її негативного впливу на 
суспільні відносини в тій чи іншій сфері. 

Суспільна небезпека корупції у соціальному 
аспекті полягає в тому, що вона: призводить до 
гальмування та викривлення соціальних 
реформ, поглиблює соціальну нерівність 
громадян; збільшує соціальну напруженість у 
суспільстві; порушує принципи соціальної 
справедливості; ускладнює доступ громадян до 
соціальних фондів і перешкоджає користування 
ними, істотно знижуючи рівень соціального 
захисту; нищить суспільні цінності; підриває 
авторитет держави; завдає шкоди утвердженню 
демократичних основ управління суспільством. 

Корупція спотворює суспільні відносини, 
порушує  нормальний  (правильний , 
справедливий) порядок речей у суспільстві, в 
результаті чого настає “порча” влади. Це 
спотворення, порушення суспільних відносин 
починається із порушення службового 
обов’язку і викликає ланцюгову реакцію – тягне 
за собою порушення інших суспільних 
відносин. 

Корупція є також одним з основних 
чинників роздвоєння суспільства, умовно 
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кажучи, на офіційні і неофіційні (частково 
кримінальні). Внаслідок цього у рамках 
суспільства паралельно співіснують дві 
соціальні підсистеми: одна з них базується на 
правових та моральних засадах, інша – на 
використанні противоправних засобів. Що 
стосується корупції, то такими засобами є 
підкуп, зловживання посадовим становищем, 
неправомірне надання (отримання) пільг і 
переваг, використання влади для незначного 
оволодіння гучним майном тощо. Суб’єкти 
корупції функціонують у неофіційній системі, в 
якій панує своя система цінностей, свої цілі і 
засоби їх досягнення, де відносини між людьми 
складаються не за офіційними законами, але (як 
стало тепер модно говорити) “за поняттями”. В 
силу протиправності своєї діяльності вони не 
можуть “засвітити” суспільству свої 
корумповані відносини, оскільки у такому разі 
настання (що найменше, за логікою речей у 
громадянському суспільстві і правовій державі 
так має бути) передбачена законом реакція на їх 
дії. Разом з тим суб’єкти корупції не можуть 
існувати без офіційної підсистеми. Остання для 
них є обов’язковою передумовою встановлення 
корумпованих відносин: для того, щоб 
зловживати владою, її мати – посідати 
відповідну посаду в органах державної влади 
(місцевого самоврядування), бути наділеним 
певними повноваженнями, мати можливість їх 
офіційно використовувати. Крім того, офіційна 
підсистема є прикриттям неофіційної 
підсистеми. По-перше, суб’єкти корупції для 
досягнення своїх противоправних цілей 
використовують надані законом повноваження. 
По-друге, офіційний статус використовується 
ними для ухилення від передбаченої законом 
відповідальності. У такому контексті корупцію 
можна визнати тінню офіційної легітимної 
влади, а частину влади, уражену корупцією, – 
тіньовою владою. 

Якщо оцінювати стан справ в Україні з цієї 
позиції, то слід зазначити, що співвідношення 
офіційної та неофіційної підсистеми свідчать 
про надзвичайно небезпечну ситуацію. 
Криміналізація усіх сфер економічного і 
політичного життя, масова корумпованість, у 
тому числі вищих ешелонів державної влади, 
що ставить під загрозу майбутнє України, – це 
факт, констатований законодавчим органом 
держави. 

Неофіційна  соціальна  підсистема 
суспільства, яка своїми складовими має тіньову 
економіку, політику, тіньове право, подвійні 
стандарти поведінки людей (подвійна мораль), 
у тому числі осіб, наділених владними 
повноваженнями, продукує корупцію, а 
корупція, в свою чергу, сприяє розвитку 
неофіційних (переважно противоправних) 
відносин у політиці, економіці, соціальній 
сфері. 

Політичні наслідки корупції проявляються в 
тому, що вона: змінює сутність політичної 
влади; порушує принципи її формування та 
функціональність; демократичні засади 
суспільства та держави; підриває політичну 
систему; породжує відчуження влади від 
народу; дестабілізує політичну ситуацію; 
підпорядковує державну владу приватним та 
корпораційним інтересам; у тому числі 
інтересам корумпованих угрупувань і планів. 

У функціонуванні держави і реалізації 
публічної влади корупція, висловлюючись 
образно, ставить все з ніг на голову: влада, 
носієм і єдиним джерелом якої є народ, 
використовується не в інтересах всього 
суспільства, а в інтересах окремих осіб або 
певної групи осіб. Іншими словами, корупція 
передбачає експлуатацію публічної влади у 
приватних інтересах. Корумпована особа або 
інші особи, в інтересах яких вчинюється 
корупційне діяння, неправомірне (за 
допомогою  підкупу ,  з  порушенням 
встановленого порядку, за відсутності до того 
підстав тощо), виключно завдяки використанню 
суб’єктом корупції наданої йому влади чи 
посадових повноважень, отримають певні 
блага, пільги, переваги. 

При високому рівні корумпованості 
державних органів корупція стає системним 
елементом державного управління. За таких 
обставин управління державою суттєво 
віддаляється від демократичних принципів і 
значно спрощується для корумпованих 
представників влади, яким притаманний 
спрощений погляд на владу, на її сутність і 
суспільне призначення, яке розглядається як 
засіб задоволення особистих інтересів. У 
громадян і представників владних структур 
відбувається зміна світогляду на роль публічної 
влади в управлінні суспільством. 

Внаслідок корупції відбувається зміщення 
(деформація) основної мети політики – замість 
забезпечення загальносуспільних інтересів 
політика спрямовується на забезпечення 
приватного та групового інтересів. 

Корупція може бути причиною відставки як 
окремих посадових осіб, так і цілих урядів. 
Світова історія дає багато прикладів, коли лише 
оприлюднення фактів в корупції або початок їх 
офіційного розслідування робили те, що було 
під силу всенародним виборам, рішенням 
парламентів чи глав держав. А це може 
потягнути за собою суттєві зміни у внутрішній і 
зовнішній політиці держави. 

Економічні наслідки корупції проявляються 
в тому, що вона: підриває економічну систему 
держави; дискредитує економічні реформи; 
порушує основні засади господарської 
діяльності; перешкоджає надходженню 
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внутрішніх і зовнішніх інвестицій; є причиною 
фінансових криз; порушує конкурентні засади 
економіки; сприяє розвитку недобросовісної 
конкуренції; сприяє монополізації економіки; 
перешкоджає розвитку ринкових відносин; 
передусім середнього та малого підприємства; 
дискримінує підприємців з боку корумпованих 
чиновників; сприяє криміналізації та тонізації 
економіки; легалізації доходів, одержаних 
незаконним  шляхом ;  приводить  до 
необґрунтованого підвищення собівартості 
продукції; ускладнює економічні відносини з 
і ншими  державами ,  міжнародними 
організаціями. 

Таким чином, корупція є однією з причин 
економічного занепаду багатьох країн світу. 
Президент Міжнародної організації “Міжнародна 
гласність” П. Єйген прямо відзначив, що 
“корупція є найважливішим фактором 
економічного спаду Індонезії, Таїланду, Росії, 
України та інших держав, що перебували у складі 
СРСР’’.  

Дослідження фахівців Світового банку 
свідчать про те, що корупція значно зменшує 
обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 
Розглядаючи корупцію як своєрідний 
додатковий “податок” на бізнес, вони 
вважають, що кожне збільшення ставки цього 
“податку” на один відсоток скорочує вплив 
прямих інвестицій в країну на 5 відсотків. 
Підраховано, що зниження рівня корупції до 
таких низьких показників, як, наприклад, у 
Сінгапурі, для корумпованої країни мало б 
такий вплив на обсяг інвестицій, як зменшення 
податку на прибуток підприємства на 20%. 
Встановлено також, що існує зв’язок між 
корупцією та ефективністю підприємств. 

Про те, наскільки серйозною економічною 
проблемою для України є проблема протидії 
корупції, свідчать вибіркові соціологічні 
дослідження. Так, опитування керівників 
українських підприємств показало, що 
приблизно 2/3 опитаних назвали однією з 
основних причин своїх проблем корупцію серед 
чиновників центральної і місцевої влади. 
Економіст з Гарвардського університету Джері 
Санс вважає, що найголовнішою перешкодою 
для економічних реформ в Україні є корупція. 
За даними дослідження академіка М.О. 
Амосова, 77% наших громадян вважають, що 
відставання в економіці є результатом корупції 
і бюрократії. За даними “Соціс-Гелап”, 47% 
українців вважають корупцію головним 
гальмом економічних реформ. 

Якщо говорити про корупційний вплив на 
економічні відносини, то він проявляється, 
зокрема, у дискримінації підприємців: 1) 
встановлення на передбачених законодавством 
обмежень на здійснення окремих видів 
підприємницької діяльності або ж наданні 

дозволу на їх здійснення при виконанні певних 
(як правило, дискримінаційних) умов; 2) 
примушування підприємців до укладання 
невигідних для них договорів; 3) надання 
окремим підприємцям пільг або інших переваг 
у конкуренції з іншими підприємцями; 4) 
обмеження  законних  прав  окремих 
підприємців, зокрема, щодо ціноутворення, 
вільного вибору партнерів, розподілу прибутку 
тощо. 

Ще один економічний наслідок корупції – 
тонізація економіки. За офіційним визнанням 
керівництва держави, частка тіньової економіки 
в Україні фактично зрівнялась з офіційною і 
становить 45-60%. Тіньова економіка 
обходиться нам у 10-12 млрд. грн. У тіньовому 
секторі економіки задіяні мільйони громадян 
України. За даними Фонду “Інтелектуальна 
перспектива” та Центру соціальних експертиз 
Інституту соціології НАН України, які провели 
опитування громадян України на тему тіньової 
зайнятості населення, 45% опитаних працюють 
у “тіні”. За підрахунками фахівців, сукупний 
тіньовий капітал українських громадян на 
даний час становить приблизно 40 млрд. 
доларів. Поза банківським обсягом перебуває 
близько половини грошової маси. За оцінками 
експертів нелегальний внутрішній валютний 
обіг в Україні за часи президентства Л.Д. 
Кучми сягав близько 12 млрд. доларів. 
Мінімальна сума вільно конвертованої валюти, 
незаконно вивезеної за межі країни і покладеної 
на рахунок в іноземних банках, оцінювалась в 
20 млрд. доларів. 

За такої ситуації “можна впевнено 
стверджувати, що в Україні до помаранчевої 
революції практично завершився процес 
формування унікального “тіньового” гібрида, 
що мав надпотужне “кримінально-чорне ядро”. 
Якісною особливістю цього системного 
“тіньового” конгломерату стала невідома до 
цього часу у світовій практиці неймовірна 
витривалість цього феномену до будь-яких 
проявів зовнішнього середовища, тобто 
надзвичайна його здатність до гнучкої і 
практично миттєвої адаптації відносно будь-
яких різких змін, економічних та політичних 
умов існування.” 

Морально-психічні наслідки корупції 
найбільше проявлялись в тому, що вона: стала 
потужним фактором деморалізації суспільства, 
девальвації моральних цінностей, деформації 
індивідуальної та суспільної психології, нищить 
духовні та моральні цінності. Корупція 
породжувала у психології громадян відчуття 
безсилля, беззахисності перед державою, її 
окремими інститутами, посадовими та 
службовими особами. 

Найбільш небезпечним у цьому аспекті є те, 
що масштабне поширення корупції все більше 
витісняло правові, етичні відносини між 
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людьми, а сама корупція із соціальної аномалії 
поступово перетворювалась на правило і стала 
звичним способом вирішення життєвих 
проблем, нормою функціонування влади і 
способом життя значної частини членів 
суспільства. 

Правові наслідки корупції проявляються у: 
п о р уш е н н і  п р а в о в и х  п р и н ц и п і в 
функціонування держави та її окремих 
інститутів (верховенства права, законності, 
невідворотності відповідальності); суттєвому 
обмеженні конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб; грубому порушенні 
встановленого законом порядку здійснення 
повноважень посадовими і службовими 
особами органів державної влади, місцевого 
самоврядування та прийнятті ними не 
правових, не законних рішень. Корупція 
дискредитує право як універсальний регулятор 
суспільних відносин, перетворюючи його в 
засіб задоволення приватних та корпоративних 
інтересів. 

В результаті вчинення корупційних діянь 
відбувається порушення низки конституційних 
правових засад діяльності органів місцевого 
самоврядування. Корумповані посадові особи 
виходять за межі своїх повноважень, діють 
всупереч вимогам закону. 

Корупція змінює сутність правоохоронної 

діяльності відповідних державних органів, які 
при корумпованості їх посадових осіб 
перестають виконувати функцію охорони права 
і перетворюються в інструмент розправи над 
невинними  особами  або  інструмент 
неправомірного задоволення особистих чи 
групових інтересів певних осіб, у тому числі 
самих посадових осіб зазначених органів. 

До наслідків міжнародного характеру 
можуть бути відзначені, зокрема: негативний 
вплив корупції на імідж держави у світі, 
ускладнення відносин з іншими країнами, 
міжнародними організаціями і всією 
міжнародною спільнотою; втрата державою 
міжнародних позицій в світі: в економічній, 
політичній та інших сферах (у тому числі 
неприйняття її до відповідних міжнародних 
інституцій чи виключення з них); припинення 
чи  істотне  зменшення  зовнішнього 
інвестування, унеможливлення отримання 
кредитів. 

Експерти українського центру економічних і 
політичних досліджень ім. О. Разумкова на 
підставі аналізу понад 1200 публікацій про 
Україну в зарубіжних ЗМІ, оцінок міжнародних 
організацій, фінансових інститутів, провідних 
експертів рейтингових агентств, опитування 
громадсько-політичної, наукової бізнес-еліти 
Польщі та Росії, опитування західних експертів-
дипломатів, спеціалістів, бізнесменів, які 
тривалий час працюють в Україні, встановили, 
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