
Соціально-політична 
суть корупції 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій при Київській облдержадміністрації



* «Нельзя улучшить то, 

что невозможно 

измерить».

Лорд Кельвин 

(британский физик)



Типи методик оцінки рівня 
корупції

1. Соціологічні опитування (тут один з лідерів -
Всесвітній банк). 

2. Експертні оцінки (найбільш відомий проект -
Nations in Transit, який здійснюється американською 
громадською організацією Freedom House). 

3. Інтегральні оцінки, що виставляються шляхом 
агрегування рейтингів корупційності, що 
пропонуються різними організаціями 
(найвідоміший приклад - індекс сприйняття 
корупції громадської організації Transparency 
International).



Сприйняття корупції (індекс CPI).

Корупційний досвід (індекс BPI).

Рівень довіри до держустанов (пов'язаний зі 
ступенем їх корумпованості).

Задоволеність споживачів державних послуг.

Витрати на отримання держпослуг.

Різного роду соціальні показники, такі як 
рівень приховування інформації про 
злочини, контрабанди, ухилення від податків 
і т.п.

Методики вимірювання параметрів, які 
вважаються безпосередньо пов'язаними 

з рівнем корупції



 Завищені вимоги норми права. Для виконання такого роду норми її 
адресат змушений витратити занадто багато ресурсів, що викликає у 
нього бажання «відкупитися» від виконання. До даної категорії 
відносяться як матеріальні норми права, які вимагають від суб'єкта 
права занадто великих витрат (наприклад, непомірний розмір 
штрафу), так і процесуальні норми, які в силу складності процедури 
припускають численні втрати часу і сил.

 Дискреційні повноваження державного службовця. Такі норми права 
дають посадовій особі можливість вибирати між різними варіантами 
поведінки на свій розсуд, що не наказуючи (наприклад, з благих 
спонукань надання можливості всебічного врахування обставин 
ситуації), в яких випадках посадова особа зобов'язана вибрати той чи 
інший варіант поведінки..

 Бланкетні (відсильні) норми. Норми права, що наділяють посадову 
особу або відомство правом розробляти і приймати нормативні акти 
або відсилають для вирішення будь-якого питання до інших діючих 
правових документів. В даному випадку виникає небезпека того, що 
корумповані державні службовці будуть навмисно приймати 
(лобіювати в своєму відомстві) такі підзаконні нормативні акти, які 
максимізують їхній можливості для корупції

Критерії для оцінки потенціалу та джерел 
коррупциогенность законодавства. 



 Державний службовець так формує умови тендера, 
що в ньому перемагає заздалегідь вибрана ним 
компанія.

 Посадова особа допомагає приватної компанії в 
придбанні ліцензії на використання лісу, після чого
залишає посаду і переходить на високооплачуване
місце в цій же компанії.

 Уряд без тендера оформляє багатомільйонний
контракт з приватною компанією, а через деякий час 
ця компанія робить пожертвування до виборчого
фонду правлячої партії.

Розглянемо кілька можливих
ситуацій:



 * Середня кількість 
респондентів: 2017 
51% 2017 L4L, 2015 
51% (L4L = Like for 
Like – країни, які 
брали участь в 
дослідженні як в 
2015 році, так і в 
2017).

 Джерело: EY EMEIA 
Fraud Survey 2017





S W O T Стратегия войны Стратегия

сознательной 

пассивности

Стратегия устранения условий

Силы

(Strength

s)

 Проблема 

формулируется

 Активная позиция 

государства 

 Быстрое получение 

результата

• Не нужны 

дополнительн

ые 

капиталовлож

ения

• Допускается 

спонтанное 

изменение 

культуры

Системность

 Ориентация на устранение причин

Длительное действие

 Отсутствие ущемления прав личности

Высокая легитимность

Универсальность

Невысокая степень саботажа или инерция

 Постановка проблема

 Активная позиция государства

 Большая вероятность успеха программы

Слабост

и

(Weakne

sses)

 Цикличность, 

временность результата

 Рост латентности 

коррупции

 Ущемление прав 

человека

 Рост коррупции

 Постоянная 

потребность в 

легитимации

 Популизм

 Образование 

коррупционных сетей

 Отсутствие 

регулирующе

го 

воздействия

 Не 

формулирует

ся проблема

 Пассивная 

позиция 

государства

 Рост 

коррупции и 

произвола

• Обедненная концепция человека

• Упование на механический перенос

институтов

• Медленный результат

• Непрогнозируемость эффективности



Возможно

сти

(Opportun

ities)

 Будущего 

нет

 Незаданность

параметров 

дальнейших 

программ

 Перспективы 

спонтанного 

изменения культуры

 Создание основ для

дальнейших изменений

 Положительные

экстерналии (в том числе

возможность глобальных

изменений государства)

Угрозы

(Threats)
 Борьба 

против 

конкуренто

в

 Значительн

ое 

противодей

ствие/ 

/саботаж

 Рост коррупции, 

приобретение ею 

системного 

характера

 Осложнение 

дальнейшей борьбы 

против коррупции

 Укоренение 

культуры коррупции

 Создание 

неблагоприятного 

экономического 

климата

 Повышение изощренности

коррупции

 Зависимость от

политической

стабильности

 Непрогнозируе-мость

результата из-за

глобальности проекта

 Возможность сбоя во всей

программе из-за провалов

на отдельных участках

 Культурная инерция

S W O T Стратегия войны Стратегия сознательной 

пассивности

Стратегия устранения условий





Відносини

бізнесу та влади

Інтерес влади –
це зворотній зв'язок з 
питань регулювання 
бізнесу в правовому 
та економічному полі

Ініціатором
відносин,
як правило, 
виступає бізнес



Міфотворчість 
• Міф № 1. Більшість органів державного управління 

та місцевого самоврядування НЕ зацікавлені в 

розвитку відкритого діалогу з представниками бізнес-

спільноти.

• Міф № 2. Виключно всі значущі для бізнесу рішення 

приймаються тільки керівником органу державної 

влади.

• Міф № 3. В органах державної влади всі стратегічні 

рішення приймаються закрито, вплинути на цей 

процес фактично неможливо.

• Міф № 4. Бізнесу набагато вигідніше мати «тіньових 

агентів» всередині органу державної влади, ніж вести 

регулярний відкритий діалог з ним.





Діючи особи

Чиновник
Дружина 

чиновника
Керівник 

чиновника

Представник 
громадськості

Бізнесмен
Сама чесна 

людина

Совість 
чиновника

Група 
експертів



Нестандартні уроки. Угорщина

1. Чіткі поняття для державного сектора

• лінгвістичні проблеми в угорській мові: integritás або integráns або

integrált

• новий підхід: боротьба з корупцією проти профілактики корупції

проти цілісності

2. Чіткі і конкретні цілі реалізації

• створення єдності не в цілому, а шляхом поліпшення певних

елементів (контроль, правила поведінки, навчання і т.п.)

• ретельно продумані плани і графіки реалізації

• недопущення зростання адміністративних витрат

3. Використання існуючих інститутів, практики

• визначення кількості державних організацій, програмного

забезпечення для опитувальника, листів

• еволюція, а не революція



1. Систематичний підхід

• в структурі опитувальника

• в оцінці антикорупційної політики

2. Гнучкість реалізації

• якщо реалізація деяких елементів видається важким, 

спробувати реалізувати більш доступні об'єкти

• недопущення створення нових інститутів або нових 

положень (добровільну участь з особливою вигодою)

• пропозиція складних проектів розвитку організацій і 

допомогу в їх реалізації (контактні центри, експерти)

3. Взаємодія

• мова йде не про моніторинг корупції, а про моніторинг 

ризиків корупції

Нестандартні уроки. Угорщина



1. Взаємодія

- мова йде не про моніторинг корупції, а про моніторинг ризиків 

корупції

- відвернення громадського осуду (індекси складні, кожен може знайти 

прийнятний для себе індекс ...)

- добровільна участь є хорошим прикладом, такі організації готові 

зіткнутися з ризиками

2. Довіра і участь

- досягнення та підтримання довіри громадян по відношенню до 

дослідження (недопущення неправильного використання інформації, 

публікація тільки основних показників)

- необхідні ідейні лідери і високопоставлені державні діячі

- увагу на важливості єдності

- звернення уваги на переваги для людини / організації від 

моніторингу ризиків єдності

Нестандартні уроки. Угорщина



…тому, що политикам важко 

самостійно приймати рішення…



Ли Куанг Ю

«Я не считаю, что демократия ― это 

лучшая форма правления для всех 

стран, и что она распространится по 

всему миру. 

Если бы это было так, почему 

западные страны пытаются ее всем 

навязать силой? 

Если либеральная демократия 

настолько совершенна, она и так 

одержит верх над всем миром, как 

рыночная экономика, которая 

определенно превосходит плановую 

экономику и распространяется по 

всему миру.»



10 критеріїв для самостійної
оцінки

 1) Мета: Чи може перевага створити тиск, вплив або видимість
впливу на конкретне офіційну або комерційну дію
одержувача?

 2) Причина: Вам було б складно пояснити законну причину 
надання переваги своему чоловіку (жінці) / партнеру?

 3) Прозорість: Стали б ви уникати обговорення переваги з 
вашими колегами або вашим керівником через страх, що вони 
вважатимуть цю дію «не за призначенням і / або надмірною»? 
Зазнали б ви почуття незручності, прочитавши про перевагу в 
газеті?

 4) Вид: Чи є перевагою запрошення на захід, що не має
професійної складової?

 5) Вартість: Виходить перевага за рамки розумного або за межі
того, що зазвичай вважається прийнятним у вашому діловому
оточенні або діловому оточенні вашого колегі?



 6) Частота: Ви часто надаєте або отримуєте переваги одній і 
тій же особі або організації/ від однієї і тій же ж особи або
організації?

 7) Комерційна складова: Перевага не переслідує ділову мету 
або переслідує лише незначну ділову мету?

 8) Одержувач: З огляду на посаду і положення, які ви і ваш 
колега займаєте кожен у своїй організації, може перевага
здатися незвичайним або нерозумним? Чи є одержувач
державними посадовими особами?

 9) Час: Чи збігається надання переваги в часі з конкретним
офіційною або комерційною дією одержувача?

 10) Корпоративна політика / галузеві норми: Вам відомо, що
перевага заборонена застосовної корпоративної або
офіційною політикою і / або галузевими стандартами, та 
порушує їх або іншим чином не заохочується ними?

10 критеріїв для самостійної
оцінки



Кризовий діалог
• хто з представників влади є ефективним

лобістом інтересів бізнесу в місті, а які
професійні організації займаються своїм
політичним PR замість того, щоб захищати
інтереси підприємців;

• чому діалог бізнесу і влади проходить 
емоційно, а не конструктивно;

• хто моделює негативну громадську думку про 
державних і муніципальних службовців;

• хто організовує інформаційні атаки на 
будівництво нових об'єктів в історичних
регіонах і як з цим боротися;





Ксения Собчак vs Олег Тиньков:



Ксения Собчак vs Олег Тиньков:

• ОТ - Наверное, у них есть какие-то великие предприниматели, но 

мой личный опыт говорит обратное. Я два раза летал в Киев 

открывать свои бизнесы: один раз — пиво, а второй раз —

ресторан. 

• С - Нереальные — это в каком смысле? Аферисты? Жулики?

• ОТ - У них понятия win-win не существует. Они глубоко уверены, 

что если ты им предлагаешь win-win, то, значит, ты где-то украл. 

Для меня они хотят win-lose. Я говорю: нет, это win-win! А они 

говорят: ха-а, нет, ну ты что! Такая местечковость, это ужас. Я 

там вообще не вижу предпринимателей, и понятно, что их там 

нет, там коррупция, олигархия…

• С - Разве здесь сейчас бизнес-культура не заточена под 

взаимодействие с государством?

• ОТ - Слушай, нет. У нас есть великие предприниматели, их до 

фига. Наверное, человек двадцать-тридцать, которые вообще 

никак с государством не связаны.



Ксения Собчак vs Олег Тиньков:

• С - Какие, например? Кто-то считает великим 

предпринимателем Тимченко, а кто-то — Фридмана.

• ОТ - Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. Все названные 

тобой персонажи не являются великими предпринимателями. 

При всем уважении к нашему общему другу Михаилу, он им не 

является в полном понимании этого слова. И он это знает. 

Знаешь, чем мне нравится Рома Абрамович? Он, как и ты, 

обладает самоиронией. Когда я его звал на передачу «Бизнес-

секреты», он мне сказал: «Олег, ну какой я бизнесмен?»

• С - Тебе не кажется, что для такой огромной страны это 

мало?

• ОТ - Конечно, мало. Но если мы сравниваем с Украиной, то там 

вообще ни одного имени. Нет, наверное, кто-то есть. Там так или 

иначе пуповина идет на Банковскую или Грушевского. У нас 

много региональных крутых предпринимателей, которые что-то 

делают. 



"— Джефф, — говорит мне Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же

обладаешь всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ,

но также фактов и выводов.

— Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда не раскаивался. Я не из тех, говорю, кто

видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, —

говорю я, — что имеет больше цены для человечества — литература или конские скачки?

— Э-э… гм… ну, разумеется, хорошие лошади… то есть я хотел сказать поэты и всякие

там великие писатели, — те, конечно, идут впереди, — говорит Билл.

— Вот именно, — говорю я. — А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные

гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно?

Можно ли, — говорю я, — назвать это внедрением в массы правильного понятия об

относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

— Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно

одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь

ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я — простой обыватель и хочу получить

это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член

республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких

оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон,

мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам

авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы

устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того — у вас будет

возможность целый год безнаказанно продавать ваши контрабандные спиртуозные трости.

Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам

Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги".

(О. Генри, «Рука, которая терзает весь мир»)



Громадський контроль



Основні поняття
 Суб'єктами громадського контролю виступають громадяни та 

громадські об'єднання - неорганізована та організована
громадськість. 

 У якості об'єктів громадського контролю можуть бути органи
публічної влади, державні та комунальні підприємства, установи 
та організації, а також недержавні суб'єкти будь-яких
організаційно-правових форм, що вирішують соціальні
завдання.

 Предметом громадського контролю є діяльність вказаних
об'єктів з реалізації антикорупційної політики та дотримання
відповідних процедур. 

 Процедура громадського контролю містить комплекс форм і 
методів його здійснення відповідно до завдань та характеру 
згаданих вище компонентів



Громадський контроль

 Один з видів соціального контролю, який
здійснюється об'єднаннями громадян та самими
громадянами.

 Він є важливою формою реалізації демократії і
способом залучення населення до управління
суспільством та державою.

 Ефективність громадського контролю залежить від
чіткості встановлення завдань, обґрунтованості
еталонних норм та якості розробки і додержання
процедур його здійснення. 



Центральний комітет
пильності Індії

 Індійський національний департамент, заснований в 1964 з метою боротьби з 
політичною корупцією. Являє собою незалежне від органів виконавчої влади
відомство, в завдання якого входить виконання всіх функцій з нагляду за 
державними відомствами, а також надання їм консультації в плануванні, 
виконанні, огляді та реформування наглядових функцій.

 Центральний комітет пильності був створений урядом Індії за 
рекомендацією «Комітету із запобігання корупції» з метою консультації
центральних урядових органів в сфері пильності.

 Щорічно Центральний комітет пильності становить звіт, в якому не тільки
детально описує проведену за рік роботу, але також і вказує на слабкі
сторони в державній системі, що призводять до корупції в різних
департаментах і міністерствах. У звітах також вказуються заходи щодо
поліпшення системи і запобігання корупції, обговорюються випадки, коли 
поради Центрального комітету пильності не були прийняті до уваги і 
наслідки цього.

 Центральний комітет пильності не займається розслідуваннями, які
виконуються Центральним бюро розслідувань



Управління персоналом 
як фактор запобігання 

корупції 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій при Київській облдержадміністрації





Створення/підтримка довіри та 
внутрішньої культури, в якій корупція не є

прийнятним явищем

• Cпівробітники повинні пройти спеціальну
підготовку за програмою, з урахуванням
відповідних потреб і обставин.

• У разі необхідності, суміжні організації
повинні пройти навчання за програмою.

• Навчальні заходи слід періодично оцінювати
на предмет ефективності.



Принципи роботи з персоналом повинні 
відображати обов'язковість 

антикорупційної програми для 
співробітників

• Підбір персоналу

• Просування по службі

• Навчання

• Оцінка результатів діяльності



Персонал на посадах, які в сфері 
ризику корупції

• Обов'язкове 
навчання

• Регулярна оцінка

• Враховувати 
можливість 
ротації



Обов'язкова вимога до організації :

Організація, повинна чітко
позиціонувати тезу про те, що…

• …жоден працівник не буде
понижений по посаді

• …оштрафований

• …звільнений, тощо

за відмову участі в корупційних
діях, навіть якщо така відмова
може привести до проблем в
функціонуванні організації



Перегляд систем мотивації персоналу

• Оцінка ефективності діяльності
співробітника з упором на
результати.

• Мінімальна ставка і «бонуси», як
шлях до корупційної складової.

• Застосування «тону зверху», як
важеля дотримання етичних
принципів.



Причини неетичної поведінки 
(порушення правил та політик)

• Я ігнорую (не знаю про 
ситуації)

• Я байдужий, для мене 
це не має значення

• Я виконую 
розпорядження і все 

• Поняття «Оптимальний 
результат»

• Кожне рішення є  
етичним

• Власна совість проти 
розуму при розгляді  
моральних рішень

• Зміна свідомості персоналу
• Поведінка, що викликає повагу
• Створення особистого сприйняття



Розвиток культури відповідності вимогам 
Програми

1. Короткий виклад основних напрямків політики і процесів, за допомогою
яких організація встановлює культурні цінності.

2. Опис процесів, які використовуються керівництвом бізнес-підрозділів у
встановленні, спілкуванні і реалізації культурних цінностей.

3. Опис того, як організація оцінює і вимірює вплив культурних цінностей.

4. Коротка інформація про процеси, які використовуються для виявлення
політичних порушень, в тому числі типи звітів або інших документів.

5. Які зусилля використовуються для оперативного вирішення політичних
або технологічних порушень? Який процес усунення таких порушень?

6. Опис політики і процесів Вашої організації , при визначенні протиріч з
субкультурами усередині організації, які можуть підривати культурні
цінності організації.

8. Опис культурних ціннісних критеріїв, які використовуються для
визначення кар'єри, компенсації або інших винагород.



Видео:



1. Потреба. 

2. Можливість.

3. Виправдання.

Для факту службового злочину
необхідно збіг трьох чинників



 За подібних обставин прагнення отримати додаткові матеріальні блага 
ніколи не співвідноситься з об'єктивними умовами їх законного 
отримання. 

 Головним стає суб'єктивне усвідомлення людиною того, наскільки важко
отримати такі блага легальним способом. Така особистість завжди буде 
приховувати свої мотиви. 

 Почуття професійної неповноцінності або елементарної жадібності
завжди буде приховано глибоко всередині. Беручи це до уваги, слід
розуміти, що мотивом крадіжки завжди є почуття жадібності, а не 
почуття голоду. 

 Не розуміючи ці приховані обставини, оточуючі не можуть оцінити
ступінь небезпеки такої поведінки. Діагностувати такі складні
психологічні риси під час співбесіди з кандидатом неможливо. 

Потреба - персональне прагнення
до підвищення матеріального
стану чи прагнення отримати

привілейоване становище. 



 Якщо прагнення скоїти корупційні дії регулюється
особистими мотивами працівника, то можливість її
здійснення безпосередньо залежить від системи
організації. 

 Організаційна культура, засоби контролю і методи реакції
організації на випадок правопорушень - основа для цієї
самої можливості. 

 Якщо організація готова пробачити правопорушення
службовцю, виходячи з його статусу, колишніх заслуг або
невеликого розміру шкоди, подібна політика негайно
проектується на інших службовців. Вони мають підстави
діяти подібним чином.

Можливість - необхідне співвідношення
високих шансів для скоєння корупційних

дійі малу ймовірність бути спійманим і 
покараним



 Для нього важливо підтримувати таку думку в своїй свідомості і 
свідомості оточуючих. З цієї причини він удосконалює механізм
самовиправдання своїх злочинних дій, використовуючи аргументи, 
типу: 

 - «Кожен так надходить або вчинив би на моєму місці».

 - «Я заслуговую цього, мій внесок більше того, що я отримую». 

 - «Я нікому не завдав шкоди»

 - «Мій вчинок - це компенсація несправедливості, яку здійснюють по 
відношенню до мене і мені подібних».

 - «Це не злочин, тому що інструкції і закони не є справедливими».

 - «Організація сама винна в тому, що не дбає про свою власність ».

 -« Я - чесна людина, Якби я не був настільки чесний, міг би взяти
набагато більше ».

 -« Хтось на моєму місці взяв би набагато більше ».

Виправдання. Службовець-
злодій зазвичай думає про 
себе як про чесну людину. 



 Показує поточний стан благонадійністі особистості. 

 Дана характеристика формується на базі показників
персональної чесності-відвертості. 

 Тут ми говоримо про готовність кандидата відверто
розповісти про себе, про своєму світогляді і відношенні до 
різних обставин життя, т.зв. "Теорія самовиправдання
особистості":

 Ставлення до явища розкрадання чужої власності? 

 Ставлення до хабара? 

 Готовність якісно виконувати покладені на нього обов'язки?

 Ставлення до вживання наркотиків на роботі?

 Готовність дотримуватися Закону і норм соціуму.

Тест Кандидата на роботу 
(Integritest)



 Показує поточний рівень благонадійності співробітника, 
ступінь його прихильності і ступінь усвідомлення питання
внутрішньої безпеки. Прихильність включає оцінку:

 · почуття задоволення від роботи в організації

 · почуття стабільності перебування в організації

 · почуття справедливості з боку керівництва

 · почуття ідентифікації з організаціею (залучений в життя
організації, відданий чи ні)

 Безпека відображає:

 · усвідомлення поняття «можна-не можна» порушувати норми
і правила

 · усвідомлення норм безпеки організації

 · усвідомлення ймовірності бути пійманим і покараним за 
порушення

 · відношення до порушень і порушників

Тест Співробітника (Trustee)



• відвертість

• розкрадання

• норми

• хабар

• толерантність обслуговування

• наркотики на роботі

Оцінка базується на аналізі
відповідей за шкалами



Додатково, оцінють довідкову та 
біографічну інформацію з наступних
питань:

Алкоголь

наркотики

Азартні ігри

Сексуальні
домагання

Агресія

Фінансові проблеми

Кримінальна історія

Трудова історія

Професійна етика

 Інформаційна
безпека

Безпека праці

Залученість

Безпека дорожнього
водіння





Мета навчання

Топ-керівники, посадові
особи, співробітники і
партнери повинні бути
забезпечені матеріалами та
підготовлені для виявлення
корупційних ризиків у
щоденних операціях
організації, причому процес
навчання повинен бути
задокументований.



Цільові групи 
навчання• співробітники, які несуть

відповідальність за
виконання частини
програми по боротьбі з
корупцією;

• персонал, який може
зіткнутися з корупцією
при виконанні своїх
обов'язків;

• співробітники «третіх
сторін», партнерів,
контрагентів тощо.



Персонал має знати та розуміти:
• що таке антикорупційна політика організації;

• процедури по боротьбі з корупцією в організації, які
мають відношення до їх посади;

• ризики та їх наслідки для організації, які можуть
виникнути в результаті корупції;

• види корупції з якими вони можуть зіткнутися;

• обставини, за яких може статися порушення
програми, і як розпізнати ці обставини;

• будь-які необхідні профілактичні та слідчі дії, які вони
повинні задіяти, щодо будь-якого ризику корупції або
ймовірну корупцію;

• яким чином вони можуть уникнути корупції;

• як і кому вони повинні повідомляти про проблеми.



Навчання повинно бути:
• Регулярним

• З урахуванням потреб організації (розмір,
корупційні ризики тощо)

• Охоплювати співробітників з різними
рівнями відповідальності

• Враховувати зміни в організаційній
структурі

Ключовий аспект: всі відповідальні
співробітники знають як діяти при вирішенні
питань антикорупційної поведінки у межах
своєї компетенції.



Ризики впровадження програм
• Питання: Персонал може ігнорувати навчання,

посилаючись на пріоритет основної роботи?

• Відповідь: Неготовність завершити навчання
повинно бути дисциплінарним проступком

• Питання: Персонал може не завершити навчання в
зазначений термін?

• Відповідь: Ні. Більш того, записи про навчання
повинні контролюватися, щоб з'ясувати, які
співробітники не брали навчання і може
знадобитися особисте втручання від функціональних
керівників або вищого керівництва, щоб гарантувати,
що підготовка завершена.



Основні напрямки навчання персоналу:

• з якими ризиками корупції стикаються різні категорії
персоналу;

• які категорії персоналу вимагають навчання по боротьбі з
корупцією;

• який тип навчання буде доцільним для кожної категорії
персоналу;

• зміст кожного виду навчання;

• коли буде забезпечене навчання;

• як часто буде повторюватися навчання;

• як буде формалізована фіксація навчання (коли, обсяг,
програма, тип навчання).



• як довести різним співробітникам про
актуальність, застосовність і значимість
дотримання антикорупційних програм;

• як ефективно спілкуватися про
серйозність наслідків, пов'язаних з
порушенням антикорупційної політики і
процедур, в тому числі Кодексу
поведінки та етики;

• як стимулювати інтерактивний діалог з
різними аудиторіями.

Для навчання значних груп власних 
співробітників та «третьої сторони»



Індивідуальне навчання 

• Аргументація, що прихильність організації діяти
етично і законно починається «з голови»;

• Тільки співробітники можуть просувати
культуру етики;

• Відповідні закони по боротьбі з корупцією;
• Політика організації щодо потенційних

комерційних і державних корупційних дій;
• Рекомендації організації щодо подарунків та

розваг, пропонованих, наданих або отриманих
від посадових осіб;

• Важливість охорони і захисту конфіденційної,
непублічної інформації.



При розміщенні інформації в 
блогах і на сайтах соціальних

мереж:

Чітко заявляйте про свою приналежність до 
організації.

Візьміть до уваги, що все сказане вами може
сприйматися як офіційну заяву організації.

Не робіть оголошень, яких ви робити не повинні, 
але підтримуйте основні оголошення організації.

Забезпечуйте захист конфіденційної інформації.

При будь-яких обставинах дотримуйтесь чесність
і точність, ведіть себе етично.

Враховуйте наслідки своїх дій.



Роль Етичного кодексу в 
сфері запобігання 

корупції

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій при Київській облдержадміністрації



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ВІД 11 ЛЮТОГО 2016 Р. № 65
КИЇВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

• II. Принципи етики державної служби

• 7. Лояльність передбачає:

• 1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної 
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 
України та державного органу, в якому працює 
державний службовець, незалежно від своїх власних 
переконань і політичних поглядів;

• 2) утримання від будь-яких проявів публічної критики 
діяльності державних органів, їх посадових осіб;



Що таке кодекс етики

Кодекс етики - це зведення принципів, яких
дотримується організація, та практик,
спрямованих на забезпечення ефективної
діяльності за умови дотримання
задекларованих принципів.

Кодекс етики тісно пов’язаний з іншими
засадничими елементами: візією, місією,
декларованими цінностями, а також з
іншими інструментами: гарячою лінією та
процедурами, наказами, правилами.



Коли виникає потреба у КЕ

Впливає не так розмір, як специфіка
діяльності: в деяких сферах більше виникає
етичних дилем або більш суворе
регулювання, ніж в інших.

Якщо немає інших специфічних вимог,
точкою, з якої слід замислитися про
створення КЕ, є перехід організації з стадії,
коли всі кадри сформовані «головним
стейкхолдером», до стадії, коли вже
з’являються «чужі».



Кодекс етики (КЕ)

КЕ є настановою для працівників з прийнятної
поведінки при виконанні службових обов’язків. КЕ
містить:

 Перелік цінностей і принципів організації

 Опис прийнятної та неприйнятної поведінки

 Порядок дій у складних та спірних сумнівних
ситуаціях

 Канали та процедури для отримання порад

 Засоби заохочення за отримання КЕ та
покарання за недотримання



Етика з точки зору комплаєнс

Набір процедур та практик, спрямованих
на розв’язання потенційно спірних та
багатозначних ситуацій у таких сферах, як:
корпоративне управління, соціальна
відповідальність, забезпечення рівних
можливостей, безпека на робочому місці,
довірче управління, взаємодія з третіми
сторонами, використання інсайдерської
інформації тощо.



Етика з точки зору 
комплаєнс

Мета: запобігання тому, щоб працівник
стикався в своїй роботі з етичними
дилемами, як то виконати поставлені
завдання, або діяти протизаконно, або просто
з відчуттям «якось так не правильно»

Розв’язання етичних дилем має бути
прописаним у Кодексі етики та документах
внутрішнього розпорядку

Для нових, нетипових ситуацій, повинна
існувати чітка процедура, до кого звертатися
за роз’ясненнями та інструкціями



Приклади дилем

Надати повну відповідь на звернення або
приховати специфічну інформацію

Знаючи, що є «прохідний» кандидат
попередити про це іншого кандидата.

Використати потенційний конфлікт
інтересів або принести користь
організації



Елементи кодексу етики
Не існує «стандартного» кодексу етики, проте найчастіше він міститиме
наступне:

 Вступне слово від вищого керівництва

 Візія, місія організації, цінності та принципи, які сповідує організація, як-
то дотримання етики, забезпечення якості, рівних можливостей тощо

 Викладення ймовірних для даного виду діяльності та галузі етичних дилем
з чітким способом їх вирішення

 Перелік процедур, якими слід керуватися при прийнятті рішення в
ситуації дилем. Бажано у вигляді чіткої і легкої для сприйняття дорожньої
карти

 Порядок звернення до інших посадових осіб у разі виникнення сумнівів
або наявності інформації про порушення

 Порядок роботи гарячої лінії

 Посилання на процедури внутрішнього розслідування, а також перелік
можливих санкцій у разі порушення принципів кодексу

 Практичні приклади

 Посилання на законодавчі акти, галузеві стандарти та інші регуляторні
документи, а також професійні та галузеві етичні стандарти, якщо такі є.



Рекомендації до змісту КЕ

 КЕ має бути простим для сприйняття, конкретним, орієнтованим
на практику.

 Стиль має бути обраний з огляду на працівників: приязна манера
викладення, без презумпції винуватості, залякувань та зверхніх
повчань

 КЕ – не є варіантом карного кодексу, він має фокусуватися на
бажаній поведінці працівників, а не на можливих порушеннях та
покараннях.

 КЕ має охоплювати всіх працівників і всі головні ризики таким
способом, щоб не було потреби створювати окремі кодекси для
бухгалтерії, кадрової служби тощо.

 Створення КЕ не повинно бути процесом повністю згори – донизу.
Типові дилеми та шляхи вирішення краще виявляються при
спілкуванні з колективом.

 КЕ не повинен бути викарбуваний у граніті на століття, його слід
на регулярній основі обговорювати та оновлювати відповідно до
нових викликів.

 Для невеликих організацій з простим видом діяльності КЕ не має
бути великим текстом, пара аркушів можуть цілком ефективно
виконати свою роль.



Впровадження та дотримання

 При першому впровадженні КЕ всі працівники мають
ознайомитися з КЕ, визнати його та засвідчити це
підписом.

 Кожен новий працівник при прийомі на роботу повинен
ознайомитися з КЕ, визнати та засвідчити це підписом.

 Про існування КЕ та його принципи мають нагадувати
регулярні тренінги, не рідше, ніж раз на рік, які
проводитиме спеціаліст з комплаєнс або представник
іншої служби, яка виконує цю функцію.

 Сучасні технології дозволяють відмовитися від варіанту
«том-цеглина на полиці», натомість зробити КЕ
інтерактивним з доступом через внутрішню мережу з
опцією, що постійно на моніторі в користувача, якими б
іншими ресурсами він/вона не користувався.



 Дотримання КЕ можна забезпечити тільки, якщо на
його порушення керівництво та відповідні служби
належним чином реагують.

 Обов’язкові службові розслідування в установленому
порядку з прийняттям адекватних порушенню санкцій.

 Обов’язковим є поінформування інших працівників у
межах, які дозволяє етика та державна таємниця.

 Актуальні ситуації слід розбирати на запланованих або
навіть позапланових тренінгах, зборах або хоча б у
вигляді розсилки.

 Практика застосування КЕ має бути проаналізована та
необхідні зміни мають бути внесені до КЕ.

Впровадження та дотримання



Види каналів 
комунікації:

 Телефонна лінія

 Веб-форма 

 Виділена електронна

поштова скринька

 Виділена фізична
поштова скринька

 Інше

Канали для отримання порад та 

інформування про порушення





Джерелами інформації можуть бути:

• Звіти про інциденти, матеріали
розслідувань, результати попередньої
аналітичної роботи

• Опитування стейкхолдерів, посадовців
та працівників

• Зовнішні дані: галузева аналітика,
профілі країни чи регіонів

• Зовнішні дослідницькі ресурси

• Наради з використанням метода
мозкового штурму



Забезпечення ефективність роботи гарячої лінії:

 позитивні сигнали з боку вищого керівництва;

 чіткі прописані процедури, ознайомлення з ними працівників;

 в розумних межах час на реакцію та виправлення: в середньому 30 
днів;

 засоби заохочення інформаторів;

 облік та статичний аналіз звернень;

 створення різних засобів передачі звернень;

 залучення інших зацікавлених сторін до користування лінією 
(громадськість у місці розташування організації);

 регулярна перевірка та оцінка ефективності лінії по вимірювальних 
показниках, виведення, формулювання та впровадження «кращої 
практики».

Канали для отримання порад та 

інформування про порушення



План дій стосовно корупційних ризиків є
результатом оцінки ризиків, що існують на
даний момент.

Якщо рівень залишкового ризику по
конкретних операціях залишається вище
встановленого залишкового рівня, тоді
необхідна розробка плану зі зниження цього
ризику адекватними засобами:
організаційними, технічними тощо.



Кейс 
«И вот, смотрю я недавно новости.. и 
что вижу, рекламная 
акция Касперского предлагает 
вознаграждение представителю 
Компании или указанному в 
лицензионном 
соглашении физическому 
лицу получить приз за закупку 
продуктов защиты для узлов сети для 
"своего" бизнеса…

http://www.kaspersky.ru/nagrada?&campaign=kl_nagrada_rutrc&redef=1&thru=referer1%3Dkl_nagrada%26referer2%3Dkl_nagrada_rutrc


Ключевой момент выделен жирным, 
т.е. есть вариант когда физическое 
лицо закупает для антивирусы для 
компании (зачем, вариант с 
сложными закупочными 
процедурами и использованием 
принципов разделения полномочий 
в закупках тут вряд ли адекватен, т.к. 
акция  до 250 ПК...), а подарок 
получает для себя. 

Кейс 



Налицо классический конфликт интересов, 
борьба с которым является ключевым элементом 
системы внутренних процедур антикоррупции
по любым стандартам. 

Кстати, подобная схема вообще-то называется 
откат. Для отдельных предложений на основе 
информации по ценам и призам с сайта 
https://rozetka.com.ua/

Кейс 



Тел.: + 38 (093) 403 74 78

E-mail: serge.lukin77@gmail.com

www.serge-lukin.com

Лукін Сергій
Директор, канд.ек.наук., доцент, тренер

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій при Київській облдержадміністрації


