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ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Сьогодні як у суспільстві, так і серед вче-
них є достатньо поширеною думка про те, що 
однією з причин виникнення та поширення ко-
рупції, принаймні у деяких країнах, є неформа-
льні правила, а саме культурні традиції. А вра-
ховуючи, що культурні традиції не здатні шви-
дко змінюватись, то для подолання корупції у 
цих країнах необхідно витратити тривалий час 
на зміну культурних традицій. 

Серед робіт, що торкаються цієї пробле-
ми, можна відзначити роботи Р. Ла Порта (R. 
La Porta) та ін. [1], В. Сандхолтц, М. Грей (W. 
Sandholtz, M. Gray) [2], В. Сандхолтц, Р. Тааге-
пера (W. Sandholtz, R. Taagepera) [3]. 

Мета даної статті – визначити, чим обу-
мовлена наявність кореляції між культурними 
традиціями та рівнем корумпованості країни. 

Для цього ми спочатку з'ясуємо, чи дійс-
но культурні традиції, що склалися в країні, 
обумовлюють її рівень корумпованості, після 
чого ми зосередимось на чинниках, що, на на-
шу думку, обумовлюють кореляцію між куль-
турними традиціями та рівнем корумпованості 
країни. 

У багатьох країнах, де протягом тривало-
го часу зберігався високий рівень корумпова-
ності, дійсно можна спостерігати певні культу-
рні традиції, що припускають надання чинов-
никам подарунків або інші дії, які можуть бути 
сприйняті стороннім спостерігачем як прояви 
корупції (далі подібні культурні традиції ми 
будемо називати «корупційними» традиціями). 
Але для того, щоб «корупційні» традиції були 
здатні призвести до виникнення корупції, вони 
повинні не лише допускати наявність певних 
проявів корупції, але й вимагати від членів сус-
пільства вступати в корупційні відносини з чи-

новниками. Ця вимога обумовлена тим, що у 
випадку, коли «корупційні» традиції дозволя-
ють вступати з чиновником в корупційні відно-
сини, але не вимагають цього, «корупційні» 
традиції здатні сформувати в суспільстві нейт-
ральне ставлення до корупції, проте залишаючи 
за кожним окремим членом суспільства право 
самостійно вирішувати чи варто йому укладати 
з чиновником корупційну угоду чи ні. Це озна-
чатиме, що у випадку, якщо переваги від кору-
пційної угоди будуть меншими за витрати, по-
в'язані з її укладанням, потенційний клієнт від-
мовиться від укладання корупційної угоди, не-
зважаючи на те, що «корупційні» традиції це 
дозволяють. 

Крім того, певні сумніви викликає саме 
існування «корупційних» традицій. Для того, 
щоб можна було впевнено стверджувати про 
існування «корупційних» традицій, необхідно 
було б встановити, що гроші або послуги, на-
дані чиновнику відповідно до цих традицій, є 
хабаром. Але існує декілька причин, через які 
окремі культурні традиції можуть бути невірно 
трактовані та віднесені до «корупційних» тра-
дицій. 

По-перше, існує багато видів платежів, 
що можуть бути неоднозначно трактовані. Тоб-
то неможливо зі стовідсотковою гарантією 
стверджувати, чи виступав даний платіж у ролі 
хабара, чи ні. 

По-друге, на відміну від формальних 
правил, що є публічними, неформальні правила 
подібної публічності не мають, більш того, у 
окремих культурах власні звичаї та традиції 
ретельно оберігаються від сторонніх спостері- 

 
© Т.В. Рябова, Ф.В. Абрамов, 2007  



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск  31- 3         
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

139 

гачів. Внаслідок цього існує значна імовірність 
того, що певні культурні традиції можуть бути 
невірно трактовані. 

По-третє, наявність певної упередженості 
щодо країн, в яких протягом тривалого часу 
зберігається високий рівень корумпованості, 
або нехтування окремими аспектами проблеми 
може стати причиною приписування «коруп-
ційних» традицій окремим суспільствам. 

Яскравим прикладом помилкового розу-
міння культурних традицій може служити при-
клад з Гонконгом. «Ототожнення усталеної ки-
тайської культури з корупцією виявилось в ра-
систському дусі неправильним розумінням. На-
справді припущення, що в гонконгівській ко-
рупції було щось унікальне, притаманне тільки 
китайській культурі, завжди ставили під сум-
нів. Серед тих, кого найчастіше звинувачували 
в корупції, були поліціанти, що емігрували з 
Британських островів.» [4, с.235] 

Таким чином, на нашу думку, перш ніж 
проводити дослідження взаємозв'язку «коруп-
ційних» традицій та рівня корумпованості, спо-
чатку слід було б провести дослідження самих 
«корупційних» традицій. 

Якщо ж припустити, що «корупційні» 
традиції здатні негативно впливати на рівень 
корумпованості країни, то подібний вплив мо-
же здійснюватись двома шляхами. По-перше, 
«корупційні» традиції можуть бути причиною 
виникнення та поширення корупції. У цьому 
випадку «корупційні» традиції повинні вимага-
ти від членів суспільства вступати в корупційні 
відносини з чиновниками. Тобто «корупційні» 
традиції повинні виступати безпосереднім мо-
тивом, що спонукає клієнта до укладання кору-
пційної угоди. По-друге, культурні традиції 
можуть оказати негативний вплив на антикору-
пційні заходи. Для суспільства, в якому культу-
рні традиції не лише допускають наявність пе-
вних проявів корупції, але й вимагають від чле-
нів суспільства вступати в корупційні відноси-
ни з чиновниками, будь-які антикорупційні за-
ходи та реформи приречені на неефективність 
через те, що вони нездатні усунути саму при-
чину виникнення корупції – відповідні коруп-
ційні традиції. Внаслідок цього суспільство 
стає заручником своїх культурних традицій. 

Але часто на практиці спростовується 
припущення, що «корупційні» традиції роблять 
неефективними антикорупційні заходи. Існує 
ціла низка прикладів, коли, незважаючи на три-
вале корупційне минуле, країнам вдавалось до-
сягати суттєвого зменшення рівня корумпова-
ності. У якості прикладу можна навести Гон-
конг та Сінгапур. Обидві країни, колишні бри-

танські колонії, протягом тривалого часу мали 
значний рівень корумпованості. Проте, незва-
жаючи на несприятливе корупційне минуле, в 
Гонконзі у 1970-х та в Сінгапурі у 1960-х роках 
завдяки запровадженню цілеспрямованих по-
слідовних реформ було досягнуто значних ус-
піхів у боротьбі з корупцією [5, с.211]. 

Також необхідно враховувати, що куль-
турні традиції не є характеристикою місцевості, 
де перебуває людина. Навпаки, люди, що кожен 
час протягом усього свого життя дотримуються 
цих традицій та передають їх своїм нащадкам, є 
носіями цих традицій. Тому людина, особис-
тість якої сформувалась під впливом певних 
культурних традицій, буде дотримуватись їх 
незалежно від того, де вона веде свої справи. Бо 
інакше це означатиме, що культурні традиції 
можуть швидко змінюватись, або, що культурні 
традиції не відіграють значної ролі. Таким чи-
ном, якщо вважати, що культурні традиції є од-
ним з чинників виникнення корупції, то необ-
хідно погодитись з тим, що громадяни з країн, в 
яких існують певні «корупційні» традиції, бу-
дуть також дотримуватися цих традицій навіть 
у тому випадку, якщо вони опиняться в іншій 
країні. І навпаки, підприємці з країн з низьким 
рівнем корумпованості, а відтак з відсутніми 
«корупційними» традиціями будуть під час ве-
дення справ за кордоном ставитися до хабарни-
цтва так само негативно, як й вдома. 

Але емпіричні дані переконливо свідчать 
про зворотне. Так, у таблиці  наведені індекс 
хабародавців (ІХ) та індекс сприйняття коруп-
ції (ІСК) за 2006р. [6, 7]. (Індекс сприйняття 
корупції характеризує сприйняття аналітиками 
корупції в окремих країнах і може змінюватись 
від 0 балів – високий рівень корупції до 10 ба-
лів – корупція практично відсутня.  Індекс ха-
бародавців показує, наскільки підприємці кра-
їн-експортерів прагнуть дати хабара для отри-
мання іноземного контракту. Як і у випадку 
ІСК, індекс хабародавців може приймати зна-
чення від 0 – високий рівень хабарництва до 10 
– хабарництво практично відсутнє.) 

Як можна побачити з цієї таблиці для 
країн з низьким рівнем корумпованості (висо-
ким ІСК), ІСК перевищує індекс хабародавців. 
Тобто підприємці з країн з низьким рівнем ко-
румпованості більш охоче дають хабарі за кор-
доном, ніж у себе вдома. І навпаки, для країн з 
високим рівнем корумпованості (низький ІСК) 
ІСК є меншим за індекс хабародавців. Тобто 
підприємці з країн з високим рівнем корумпо-
ваності більш охоче дають хабарі у себе вдома, 
ніж за кордоном. Таким чином, незалежно від 
рівня корумпованості країни, підприємці мають 



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 3 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

140 

неоднакову схильність до пропонування хаба-
рів чиновникам в своїй країні та чиновникам 
закордоном. Обидва випадки суперечать при-
пущенню, що культурні традиції є одним з 
чинників виникнення корупції.  

Таким чином, незважаючи на наявність 

кореляції між культурними традиціями суспі-
льства та рівнем його корумпованості, культур-
ні традиції не здатні негативно впливати на рі-
вень корумпованості. Розглянемо тепер чим 
обумовлена наявність кореляції між культур-
ними традиціями та рівнем корумпованості. 

 
Таблиця 

Індекси сприйняття корупції та хабародавців за 2006 р. 
 

Країна ІСК ІХ 
Сінгапур 9,4 6,78 
Швеція 9,2 7,62 
Швейцарія 9,1 7,81 
Австралія 8,7 7,59 
Нідерланди 8,7 7,28 
Австрія 8,6 7,50 
Велика Британія 8,6 7,39 
Канада 8,5 7,46 
Гонконг 8,3 6,01 
ФРН 8,0 7,34 
Японія 7,6 7,10 
Франція 7,4 6,50 
США 7,3 7,22 
Бельгія 7,3 7,22 
Іспанія 6,8 6,63 
Португалія 6,6 6,47 
ОАЕ 6,2 6,62 
Тайвань 5,9 5,41 
Ізраїль 5,9 6,01 
Південна Корея 5,1 5,83 
Малайзія 5,0 5,59 
Італія 4,9 5,94 
ПАР 4,6 5,61 
Туреччина 3,8 5,23 
Індія 3,3 4,62 
Китай 3,3 4,94 
Мексіка 3,3 6,45 
Саудівська Аравія 3,3 5,75 
Бразилія 3,3 5,65 
Росія 2,5 5,16 

Побудовано за даними: Transparency International Bribe Payers Index 2006. та Transparency 
International Corruption Perceptions Index. 2006. 
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На нашу думку, наявність кореляції між 
культурними традиціями та рівнем корумпова-
ності може бути пояснена тим, що потенційні 
клієнти під час прийняття рішення про укла-
дання корупційної угоди користуються виклю-
чно економічними мотивами. Для аналізу еко-
номічних мотивів клієнта до укладання коруп-
ційної угоди нам необхідно скористатися кла-
сифікацію груп трансакційних витрат клієнта за 
їх функціональним призначенням, що була за-
пропонована Ф.В. Абрамовим [8]. В структурі 
трансакційних витрат можна виділити безпосе-
редні трансакційні витрати та корупційні 
трансакційні витрати. 

Відповідно до цієї класифікації виділя-
ються наступні групи трансакційних витрат: 

– безпосередні трансакційні витрати: 
– небюрократичні трансакційні витрати; 
– трансакційні витрати бюрократичних 

процедур; 
– корупційні трансакційні витрати: 
– трансакційні витрати корупційної уго-

ди; 
– хабар; 
– штрафні санкції. 
Безпосередні трансакційні витрати пов'я-

зані з основною діяльністю клієнта та існують 
як без укладання корупційної угоди, так і при її 
укладанні. В свою чергу безпосередні трансак-
ційні витрати складаються з небюрократичних 
трансакційних витрат (трансакційних витрат, 
що пов'язані з безпосередньою діяльністю кліє-
нта, але не пов'язані з проходженням бюрокра-
тичних процедур) та трансакційних витрат бю-
рократичних процедур (витрат, що пов'язані з 
проходженням відповідних бюрократичних 
процедур, які необхідні для легального ведення 
безпосередньої діяльності клієнта). Для клієнта 
єдиною можливістю зменшити рівень трансак-
ційних витрат бюрократичних процедур є 
укладання корупційної угоди. 

Корупційні трансакційні витрати, на від-
міну від безпосередніх трансакційних витрат, 
мають місце тільки у тому випадку, якщо мала 
місце спроба укладання корупційної угоди. Во-
ни складаються з трансакційних витрат коруп-
ційної угоди, хабара та розмірів відповідних 
санкцій у тому випадку, якщо корупційну угоду 
було виявлено. 

Подібно до будь-якої іншої угоди, укла-
дання корупційної угоди потребує від клієнта 
певних витрат, пов'язаних з її укладанням. Ці 
витрати складають трансакційні витрати кору-
пційної угоди. Через це клієнт, приймаючи рі-
шення укладати йому корупційну угоду чи ні, 
крім суми хабара та санкцій, у разі виявлення 

факту укладання корупційної угоди, також по-
винен враховувати й наявність ненульових 
трансакційних витрат корупційної угоди. 

Таким чином єдиним мотивом, що спо-
нукає клієнта до укладання корупційної угоди є 
прагнення зменшити рівень власних трансак-
ційних витрат бюрократичних процедур. Саме 
тому, підприємці з країн з відносно ефективни-
ми формальними правилами (а тому й з низь-
ким рівнем корумпованості), стикаючись за ко-
рдоном з неефективними та заплутаними бю-
рократичними процедурами, частіше погоджу-
ються дати хабар за кордоном ніж вдома. У ви-
падку ж країн з низьким рівнем корумпованості 
можна припустити, що неефективність форма-
льних правил в країні більша, ніж у більшості 
інших країн, внаслідок чого підприємці частіше 
сплачують хабарі для полегшення проходження 
бюрократичних процедур всередині країни. 

Якщо ж повернутися до «корупційних» 
традицій, то їх виникнення, на нашу думку, 
може бути пояснено тим, що під час формуван-
ня цих традицій формальні правила відповід-
них країн були неефективними, внаслідок чого 
відбулося поширення відповідних неформаль-
них практик як засіб адаптації до неефективних 
формальних правил, та їх подальша інституціо-
налізація. Власне це й знайшло відображення у 
традиціях цих країн. Таким чином «корупційні» 
традиції не є причиною виникнення корупції, а, 
як і сама корупція, є лише наслідком неефекти-
вності формальних правил. А те, що ці традиції 
залишились і сьогодні, свідчить лише про те, 
що ефективність формальних правил цих країн 
не покращилася. 

Іншим поясненням наявності позитивно-
го зв'язку між «корупційними» традиціями та 
високим рівнем корумпованості може бути, на 
нашу думку, те, що «корупційні» традиції здат-
ні сприяти більшому поширенню корупції у тих 
країнах, де вони існують, порівняно з країнами 
з тим же рівнем неефективності формальних 
правил, але за відсутності подібних традицій. 
Це обумовлено тим, що «корупційні» традиції 
повинні зменшувати рівень трансакційних ви-
трат корупційної угоди. Зрозуміло, що «домо-
витись» з чиновником буде набагато легше у 
тому випадку, коли хабар не засуджується сус-
пільством і клієнту заздалегідь відомо, що чи-
новник не відмовиться від запропонованого ха-
бара. 

Таким чином можна дійти висновку, що 
«корупційні» традиції не можна вважати одні-
єю з причин виникнення корупції. Вони лише 
здатні виступати чинником, що зменшує «вар-
тість» корупційних послуг. Єдиним мотивом, 
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що спонукає клієнта до укладання корупційної 
угоди є прагнення зменшити рівень власних 
трансакційних витрат бюрократичних проце-
дур. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
...країна зі всіма інститутами  

належить народу, який населяє її... 
Авраам Лінкольн 

 
Складність сучасної соціально-економіч-

ної системи світу поряд з глобальними пробле-
мами і міжінституціональними протиріччями 
посилює дезінтеграцію суспільства і констатує 
розквіт неформальної економіки. В коло інте-
ресів останньої залучено розпорядження націо-
нальними багатствами на засадах приватної 
підприємницької діяльності, що загострює пи-
тання економічної свободи поряд з контролем 
держави. 

Сучасний ринок демонструє недосконалу 
конкуренцію поряд зі складною системою еко-
номічних відносин, які потребують якісних со-
ціально-економічних трансформацій, в якості 
рушійних сил і факторів цілеспрямованого роз-
витку суспільства. 

Відновлення економіки в сучасному світі 
в якості інструмента вирішення соціальних 
проблем надзвичайно актуально. Сьогодні гос-
тро відчувається спорідненість проблем субор-
динації місцевого рівня з міжнародним рівнем 
регулювання економічних відносин. Натомість 
теоретичні і інституціональні конструкції кон-
цептуальної призми економіки не визначають 
природу сучасних проблем людства, руйнують 
кооперативні засади суспільства, розглядають 
економіку на рівні фірми і галузі. 

Переоцінка засад функціонування світу в 
умовах економічної кризи безпосередньо сто-
сується визначення місця інститутів в системі 
керування поведінкою економічних суб’єктів. 
Постановочний варіант взаємодії інститутів 
формальних і неформальних загалом відсутній, 
незважаючи на природну взаємозалежність. 
Відсутність організаційної єдності і стримання 
інституціонального упорядкування ставлять під 
сумнів універсальність закономірностей неза-
лежно від місця і часу, натомість підтверджу-
ють парадигму економічного розвитку. 

В цьому сенсі концепція економічного 
розвитку – умови становлення або законодав-
чий порядок формування відсутніх інститутів. 
Тому сьогодні слід відтворити інституціональні 
умови ринку адекватні природі людської коор-
динації і співпраці. 

Дослідження інституціональних засад су-
спільства провадили західні вчені: Г. Бекер, 
Р. Гайнер, Р. Коуз, Д. Нельсон, Д. Норт [4], 
Р. Познер, Дж. Ходжсон [7]. 

Значний вклад в розуміння неформальних 
правил людської поведінки в системі господар-
ської практики припадає на публікації вчених,  
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