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Кулаков О. О. Створення моделі доброчесності та боротьби з корупцією для збільшення інвестиційно-інноваційної 

привабливості регіонів України
Підвищення інвестиційної привабливості України потребує створення принципово нової моделі доброчесності та боротьби з корупцією. Україна 
складається з областей, які мають різну інвестиційну привабливість. В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів України створення прозорої 
економіки є основою розвитку. Індекс сприйняття корупції, який є основним показником інвестиційного розвитку економік країн, показує відсут-
ність прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Отже, необхідно реалізовувати програми щодо доброчесності та боротьби з корупцією на основі 
європейського досвіду, розвинених країн для підвищення інвестиційної привабливості України та її регіонів. Метою статті є розробка моделі 
доброчесності та боротьби з корупцією, що становить підґрунтя для збільшення інвестиційної привабливості України для інвестиційно-інно-
ваційного розвитку. Виявлені основні суб’єкти, що взаємодіють з органами влади, для моделі доброчесності та боротьби з корупцією на основі 
аналізу діяльності органів влади. Також охарактеризовано принципи взаємодії органів влади з іншими суб’єктами з метою подолання корупції. 
Проаналізовано компоненти впливу на ефективність реалізації моделі доброчесності та боротьби з корупцією. Зазначено, що модель добро-
чесності та боротьби з корупцією має механізми підтримання формальних і неформальних правил на основі аналізу взаємодії органів влади для 
запобігання корупції. Розроблені основні елементи, результати та програма моделі доброчесності та боротьби з корупцією для підтримки цієї 
моделі. Для ефективної реалізації моделі доброчесності та боротьби з корупцією необхідно впровадження підзвітності, механізмів підзвітності 
та врахування проблем підзвітності з метою виявлення переваг і недоліків від реалізації.
Ключові слова: інвестиційний проєкт, інвестиційна привабливість, модель, доброчесність, боротьба з корупцією, інвестиційно-інноваційний роз-
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Increasing Ukraine’s investment attractiveness requires the creation of a fundamentally new model of integrity and countering corruption. Ukraine consists of 
regions that have different investment attractiveness. In the conditions of limited investment resources of Ukraine, the creation of a transparent economy is the 
basis of development. The Corruption Perception Index, which is the main indicator of investment development of the economies of the countries, shows the lack 
of progress in the countering corruption in Ukraine. Therefore, it is necessary to implement programs on integrity and countering corruption based on experi-
ence of European and other developed countries to increase the investment attractiveness of Ukraine and its regions. The article is aimed at developing a model 
of integrity and countering corruption, which is the basis for increasing the investment attractiveness of Ukraine for investment and innovation development. 
The main actors interacting with the authorities are identified for the model of integrity and countering corruption based on the analysis of the activities of the 
authorities. The principles of interaction between the authorities and other entities in order to overcome corruption are also characterized. The components 
of influencing the effectiveness of implementation of the model of integrity and countering corruption are analyzed. It is noted that the model of integrity and 
countering corruption has mechanisms for maintaining formal and informal rules based on the analysis of the interaction of authorities to prevent corruption. 
The main elements, results and a program of the model of integrity and countering corruption are developed to support this model. In order to effectively imple-
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Підвищення інвестиційної привабливості 
України потребує створення принципово но-
вої моделі доброчесності та боротьби з ко-

рупцією. Україна складається з областей, які мають 
різну інвестиційну привабливість. В умовах обмеже-
ності інвестиційних ресурсів України створення про-
зорої економіки є основою розвитку. Індекс сприй-
няття корупції, який є основним показником інвести-
ційного розвитку економік країн, показує відсутність 
прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Отже, не-
обхідно реалізовувати програми щодо доброчесності 
та боротьби з корупцією на основі європейського до-
свіду розвинених країн для підвищення інвестиційної 
привабливості України та її регіонів. 

Проблемам доброчесності та боротьби з коруп-
цією присвячено ряд публікацій вітчизняних учених-
економістів. У працях І. В. Ярошенко досліджуються 
шляхи подолання корупції в лісовій галузі України [1, 
с. 112]. Побудова громадянського суспільства завдя-
ки інституту громадських об’єднань для подолання 
корупції розглядається у працях К. Л. Варес [2, с. 730].  
М. П. Марчук аналізує основні напрями вітчизняної по-
літики щодо боротьби з корупцією в Україні [3, с. 471].  
Ю. П. Заблоцький розглядає історичну ретроспекти-
ву боротьби з корупцією, хабарництвом і неправомір-
ною вигодою в Україні [4, с. 54]. Д. Михайленко при-
діляє увагу функціонуванню корупційних мереж як 
основної перешкоди формуванню політичної волі за-
побігати корупції [5, с. 206]. А. Суббот і Ю. Дем’янчук 
досліджують засоби боротьби з корупцією в умовах 
реформування законодавства [6, с. 114]. У досліджен-
нях В. А. Ведькал аналізується міжнародна співпраця 
України щодо запобігання та протидії корупції [7, с. 99].  
Д. С. Машлякевич розглядає систему суб’єктів бо-
ротьби з корупцією [8, с. 95]. У наукових працях  
Н. Ахтирської досліджується міжнародний досвід 
протидії корупції як вектор створення національної 
антикорупційної політики [9, с. 3]. Н. О. Байстрючен-
ко та Л. В. Шпакович аналізують формування системи 
боротьби з корупцією на державній службі [10, с. 46].

Метою статті є розробка моделі доброчесності 
та боротьби з корупцією, що становить підґрунтя для 
збільшення інвестиційної привабливості України та 
інвестиційно-інноваційного розвитку України.

Для побудови моделі доброчесності та бороть-
би з корупцією, по-перше, необхідно виявити основні 
взаємодіючі суб’єкти з органами влади України:

1. Горизонтальна взаємодія: багато суб’єктів 
співпрацюють з органами влади, а саме: при-
ватний сектор (для отримання прибутку), ди-
пломатичні установи, міжнародні організації 
та громадянське суспільство в період зброй-
ного конфлікту.

2. Вертикальна взаємодія: взаємодія між різни-
ми органами влади, що включає децентралі-
зацію, делегування завдань, грошей і повно-
важень.

 В основу моделі доброчесності та боротьби з 
корупцією покладено принципи взаємодії органів 
влади з іншими суб’єктами, що зображено на рис. 1.

Суб’єкти моделі доброчесності та боротьби з 
корупцією:

1. Суб’єкти міжнародного співробітництва:
 дипломатичні установи (посольства та кон-

сульства);
 міжнародні організації.

2. Органи влади (вищі органи влади, місцеві ор-
гани влади, органи місцевого самоврядування):
 законодавчі;
 виконавчі;
 судові.

3. Приватний сектор:
 малий, середній і великий бізнес;
 транснаціональні корпорації;
 фінансові установи;
 фондові біржі.

4. Громадянське суспільство:
 професійні асоціації;
 громадські організації;
 неурядові організації;
 релігійні групи;
 жіночі групи.

Принципи взаємодії органів влади з іншими 
суб’єктами моделі доброчесності та боротьби з ко-
рупцією:
 підзвітність;
 прозорість;
 співучасть.

Для реалізації моделі доброчесності та бороть-
би з корупцією передбачається вплив на три 
компоненти: розвиток персоналу, організацій-

ний розвиток, а також правова та інституційна база.
Формальні та неформальні правила моделі до-

брочесності та боротьби з корупцією, які визнача-
ють основні механізми її функціонування, наведено 
в табл. 1.

Модель доброчесності та боротьби з корупцією 
має три типи підзвітності:

1. Політична відповідальність через обраних 
представників на виборах.

2. Адміністративна відповідальність: взаємодія 
між державними та недержавними установами.

3. Соціальна підзвітність через механізм при-
тягнення організацій, а також представників 
влади та бізнесу до відповідальності перед 
своїми організованими громадянами. 

Проте не всі громадяни добре організовані. 
Підзвітність є, коли існує зв’язок між організовани-
ми громадянами, представниками влади та бізнесу,  
а саме: спільне виконання завдань або функцій, за ра-
хунок чого організації або представники підлягають 
нагляду чи надають інформацію та обґрунтування дій.
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Органи влади (вищі 
органи влади, місцеві 
органи влади, органи 

місцевого 
самоврядування):

– законодавчі;
– виконавчі;

– судові

Громадянське 
суспільство:

– професійні асоціації;
– громадські організації;
– неурядові організації;

– релігійні групи;
– жіночі групи

Принципи взаємодії:
– підзвітність;
– прозорість;
– співучасть

Приватний сектор:
– малий, середній 
і великий бізнес;

– транснаціональні 
корпорації;

– фінансові установи;
– фондові біржи

Суб’єкти 
міжнародного 

співробітництва:
– дипломатичні

установи (посольства
та консульства);

–  міжнародні організації

Рис. 1. Модель доброчесності та боротьби з корупцією
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1

Формальні та неформальні правила моделі доброчесності та боротьби з корупцією, які є основними механізмами 
моделі

Формальні правила Неформальні правила

1. Державні установи підтримують «правила гри»,  
що структурують інвестиційну діяльність і сприяють  
розвитку інвестиційної діяльності, а також регулюють 
управління інвестиційною діяльністю та справедливість

Неформальні правила зазвичай неписані. Такі правила 
створюються та виконуються неофіційно. Неформальні 
правила регулюють відносини та угоди між бізнесом  
і державними установами. Здебільшого вони створюються 
лідерами товариств, громадських організацій і громадян-
ського суспільства

2. Державні установи відіграють важливу роль у створенні 
норм і забезпеченні їх виконання

3. Державні установі стежать за виконанням законів,  
правил і процедур щодо управління інвестиційно- 
інноваційним розвитком

Джерело: авторська розробка.

Механізми підзвітності моделі доброчеснос-
ті та боротьби з корупцією реалізуються 
через: закони про право на інформацію; 

перевірки аудиторів, омбудсменів, слідчих комісій, 
судової влади; громадські слухання; електронне уря-
дування; скарги на організації або представників вла-
ди чи бізнесу; запити на інформацію засобів масової 
інформації; запити на публічну інформацію громадян 
або громадських організацій.

Проблемами з підзвітністю, що можуть виника-
ти в моделі доброчесності та боротьби з корупцією, 
є такі:
 підзвітність залежить від інформації, тому 

чим більше інформації, тим більше шансів за-
явити про порушення;

 політики мають великий вплив на корупцію в 
державі;

 збільшення кількості організацій, які співп-
рацюють з державними установами через ме-
ханізми державно-приватного партнерства, 
субпідряд, приватизацію тощо;

 корупція: якісні послуги лише після надання 
певних переваг;

 неграмотність, відсутність інформації та обі-
знаності у правах;

 люди часто мають низькі очікування від дер-
жави та послуг держави, тому можуть замало 
скаржитися або вимагати змін від держави.

При побудові та реалізації моделі доброчеснос-
ті та боротьби з корупцією необхідно розуміти, що 
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за доброчесність відповідають як організація, так і 
окремі працівники. Працівники в організації відпо-
відають за створення корпоративної культури, де 
всі знають цінності, принципи, кодекси, правила та 
процедури організації. Працівники повинні робити 
все можливе, щоб діяти чесно, виходячи із власного 
морального судження, а також враховуючи корпора-
тивну культуру організації.

Організація та керівники організації повинні 
постійно нагадувати персоналу про корпоративну 
культуру організації. Таким чином, організація ро-
бить все можливе, щоб заохотити персонал дотри-
муватися цінностей організації та мінімізувати пору-
шення доброчесності. Основними елементами моде-
лі доброчесності та боротьби з корупцією є: правила 
та процедури, цінності та системність.

Правила та процедури є практичними захода-
ми, що підтримують і зміцнюють корпоративну куль-
туру організації. Відділи з питань аудиту, фінансів, 
юридичних і кадрових питань відіграють важливу 
роль при впровадженні правил і процедур, напри-
клад установлення процедур закупівель, укладання 
контрактів, створення кодексів поведінки персоналу, 
розроблення правил звітування та розслідування по-
рушень доброчесності. Правила та процедури часто 
пов’язані з антикорупційними принципами.

Цінності зміцнюють корпоративну культуру 
організації. Корпоративна культура повинна характе-
ризуватися відкритістю, безпекою, взаємоповагою та 
довірою. Керівники відіграють важливу роль у фор-
муванні корпоративної культури шляхом навчання 
персоналу, етичного лідерства та контролю.

Важливою є системність практичних кроків, 
вжитих для реалізації моделі доброчесності та бо-
ротьби з корупцією. Системність об’єднує правила, 
процедури та цінності для забезпечення їх послідов-
ного застосування, наприклад моніторинг кількості 
та характеру порушень доброчесності, оцінка моделі 
доброчесності та боротьби з корупцією, а також регу-
лярний аналіз ризиків.

Побудова моделі доброчесності та боротьби з 
корупцією дозволить отримати такі результа-
ти для мотивації персоналу:

 відкритість та чесність – управління є від-
критим і чесним як у межах організації, так і у 
співробітництві із зовнішніми організаціями;

 участь – залучення громадян до процесів 
прийняття рішень органами державної влади, 
включаючи вислуховування проблем та ідей 
громадськості, а також інформування громад-
ськості про розробку програм і впроваджен-
ня проєктів;

 прозорість – модель доброчесності та бо-
ротьби з корупцією є засобом притягнення 
державних службовців до відповідальності, 
наприклад забезпечення вільного доступу 

для громадян щодо рішень органів державної 
влади та бюджетів;

 ефективність – установлення цілей і впрова-
дження процесів для отримання найкращих 
можливих результатів для задоволення по-
треб зацікавлених сторін і найкраще викорис-
тання державних ресурсів (людських, фінан-
сових, технологічних тощо);

 легітимність – право органів державної вла-
ди на прийняття управлінських повноважень, 
включаючи дії відповідно до законодавства та 
нормативних актів;

 підзвітність – обов’язок нести відповідаль-
ність і пояснювати дії чи заходи органів дер-
жавної влади громадянам і зацікавленим сто-
ронам.

Організації можуть запровадити програму для 
підтримки моделі доброчесності та боротьби 
з корупцією, що включає такі чотири етапи.

1. Створити план боротьби з шахрайством 
та корупцією:
 заявити про зобов’язання, що організація не 

буде терпіти шахрайство чи корупцію та буде 
виділяти достатньо ресурсів для ефективної 
боротьби з ними;

 визначити, до чого і до кого застосовується мо-
дель доброчесності та боротьби з корупцією;

 повідомити, що обов’язок усіх співробітників 
повідомляти про підозри щодо порушення 
доброчесності;

 визначити правила, як саме організація реагу-
ватиме на підозри в шахрайстві чи корупції;

 розробити план реагування на шахрайство та 
корупцію, включаючи розслідування та пере-
слідування;

 зробити заяву організації про захист тих, хто 
повідомляє про підозри щодо порушення до-
брочесності.

2. Розробити стратегію протидії шахрайству 
та корупції:
 виявити загрози шахрайства та корупції, з 

якими стикається організація;
 визначити, які дії підтримують модель добро-

чесності та боротьби з корупцією;
 з’ясувати, які ресурси можуть бути виділені 

для підтримки моделі доброчесності та бо-
ротьби з корупцією.

3. Впровадити норми поведінки:
 кодексом поведінки визначити місію, цінності 

та корпоративну культуру організації, а також 
пов’язати їх з прийнятною та очікуваною по-
ведінкою персоналу;

 виявити, якими суспільними цінностями по-
винні керуватися дії персоналу організації;

 визначити загальні обов’язки щодо стандартів 
поведінки як в організації, так і за її межами;
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 створити правила та процедури керівництва 
поведінкою персоналу організації в конкрет-
них ситуаціях;

 розробити правила повідомлення про пору-
шення корпоративної культури;

 зобов’язати весь персонал підписати кодекс 
поведінки, навчити його розуміти та свідомо 
застосовувати;

 активно стежити та контролювати застосу-
вання кодексу поведінки.

4. Забезпечити підписання персоналом дого-
вору щодо нульової толерантності до хабарництва 
та корупції для підтримки моделі доброчесності та 
боротьби з корупцією.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило побудува-

ти модель доброчесності та боротьби з корупцією, 
виявити основні її взаємодіючі суб’єкти з органами 
влади. Для моделі доброчесності та боротьби з коруп-
цією розроблено принципи взаємодії органів влади з 
іншими суб’єктами. Розглянуто компоненти, що ство-
рюються для впливу на ефективність реалізації моде-
лі. Висвітлено, що модель доброчесності та боротьби 
з корупцією має механізми підтримання формальних 
і неформальних правил на основі аналізу взаємо-
дії органів влади з метою запобігання корупції. Для 
ефективної реалізації моделі проаналізовано впрова-
дження механізмів підзвітності та виявлено можливі 
проблеми підзвітності. Розроблено основні елементи 
моделі доброчесності та боротьби з корупцією для 
дотримання цінностей організації та мінімізації по-
рушень доброчесності. Запропоновано програму для 
підтримки моделі доброчесності та боротьби з ко-
рупцією, що передбачає: створення плану боротьби з 
шахрайством і корупцією; розробку стратегії протидії 
шахрайству та корупції; впровадження норм поведін-
ки; забезпечення підписання персоналом договору 
щодо нульової толерантності до хабарництва та ко-
рупції для підтримки запропонованої моделі.              
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