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СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Корупція супроводжувала людське суспільство 
впродовж усього періоду його існування. Історич-
но корупція носила локальний або національний 
характер і лише на початку ХХ ст. набула нових 
форм та масштабів. Сьогодні корупція є глобаль-
ною проблемою, а її вирішення перебуває в центрі 
уваги світової спільноти. Вона зачіпає інтереси  
і добробут більшості країн світу, адже жодна дер-
жава не може вважати себе застрахованою від зло-
чинів корупції. 

Можна виокремити декілька етапів станов-
лення міжнародно-правового механізму проти-
дії корупції. На першому – етапі зародження 
міжнародного механізму протидії корупції (50–
60-ті рр. ХХ ст.) – міжнародні організації, зо-
крема ООН, почали звертати серйозну увагу на 
необхідність боротьби з підкупом державних по-
садових осіб у сфері міжнародних комерційних 
і фінансових операцій. У цей час боротьба з ко-
рупцією стала одним із пріоритетних напрямів 
державної політики таких країн, як Бельгія, 
Великобританія, Німеччина, Корея, Сингапур, 
США, Франція та Японія.

Другий етап можна умовно назвати етапом на-
ціонально-правового регулювання протидії між-
народній корупції та віднести його до 70-х рр. ХХ ст. 
У цей час із метою становлення нового міжнарод-
ного економічного порядку в ООН здійснюються 
спроби вироблення юридичного визначення ко-
рупції та підготовки міжнародної угоди із бороть-
би з незаконними виплатами та іншими видами 
корупційних практик. Саме в цей період форму-
ється ідея зробити подібні діяння кримінально ка-
раними за національним законодавством держав –  
членів ООН. 

На цьому етапі не було ухвалено жодного 
міжнародного нормативно-правового акта кон-
венційного характеру щодо корупції. Корупція 
насамперед розглядалась як питання внутріш-
нього, а не міжнародного значення. Звісно, у на-
ціональному законодавстві більшості країн світу 
містилися заборони певних корупційних дій на 
їх території, зокрема підкуп державних служ-
бовців [1, с. 228]. Водночас закони, які б забо-

роняли підкуп іноземних державних посадових 
осіб, прийняті не були. Єдиним винятком стало 
ухвалення в 1977 р. Закону США про боротьбу  
з корупцією в міжнародній діяльності (або Зако-
ну про корупцію за кордоном) [2]. Цей законодав-
чий акт був спрямований на запобігання підкупу 
іноземних державних посадових осіб корпораці-
ями та громадянами США. Варто зазначити, що 
на час ухвалення Закону його положення носили 
вкрай інноваційний характер. У подальшому цей 
Закон відіграв важливу роль у формуванні між-
народного механізму протидії корупції, оскільки 
став моделлю для розробки та прийняття як на-
ціональних актів, так і міжнародних договорів у 
цій сфері. Зважаючи на це, вважаємо за необхідне 
більш детально зупинитися на аналізі положень 
Закону та механізмів його забезпечення. 

Закон містить як антикорупційні положення, 
так і положення щодо бухгалтерського обліку та 
зберігання інформації. Антикорупційні положен-
ня передбачають кримінальну відповідальність 
за підкуп іноземної посадової особи (незалежно 
від рангу), іноземної політичної партії, партійної 
посадової особи, будь-якого кандидата на політич-
ний пост американськими фірмами чи громадя-
нами [3, с. 8]. До них застосовують і положення 
щодо обліку та зберігання даних [2].

Прийняття Закону мало кілька взаємопов’я-
заних причин. По-перше, хабарництво розгля-
далось як неетична поведінка, що не відповідає 
американським цінностям. Основною причиною 
ухвалення Закону були саме міркування моралі та 
етики. Політика адміністрації Д. Картера мала на 
меті підкреслити важливість моралі та необхідно-
сті захисту прав людини [4, с. 208; 5, с. 123].

По-друге, важливу роль відіграли і проблеми 
репутації компаній. Провина відомих корпора-
цій, таких як «Lockheed», «Exxon», «Gulf Oil»  
і «Mobil Oil», широко висвітлювалась у ЗМІ, що 
викликало значний громадський резонанс. Біль-
ше того, скандали навколо американських корпо-
рацій, які брали участь у підкупі посадових осіб в 
іноземних державах, могли поставити під загрозу 
і відносини з цими державами [1, с. 231; 6, с. 217]. 
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Отже, Закон було спрямовано на відновлення до-
віри до бізнесу в США.

По-третє, крім причин, пов’язаних з мораллю 
і репутацією, важлива роль відводилася й амери-
канським торговельним інтересам. Хабарництво 
розглядалось як нетарифні торговельні бар’єри, 
що спотворюють конкуренцію через створення 
більш сприятливих умов для корпорацій, які го-
тові платити великі хабарі [4, с. 224; 7, с. 233].

Проте Закон загалом та його окремі положення 
піддали гострій критиці, зокрема це стосувалося 
регламентації комерційної діяльності. 

Цей етап становлення міжнародного антико-
рупційного механізму характеризується тим, 
що переважну більшість документів у сфері про-
тидії корупції становили внутрішньодержавні 
акти, прийняті тією чи іншою країною на влас-
ний розсуд, а США впродовж багатьох років 
були єдиною державою, яка на законодавчому 
рівні забороняла надання хабарів державним 
службовцям за кордоном. 

У подальшому саме Закон США про боротьбу  
з корупцією в міжнародній діяльності став мо-
деллю для правотворчості на міжнародному 
рівні, адже він показав, що можна притягати 
до відповідальності не лише хабарників, а та-
кож тих, хто дає хабарі [8, с. 18]. Як вже було 
відзначено, лобіювання з боку США – не єдина 
причина для формування міжнародної антико-
рупційної системи. Ймовірніше, вона була ство-
рена через існування більш широкого спектру 
взаємопов’язаних соціальних змін і власних ін-
тересів держав. 

Третій етап становлення міжнародного ме-
ханізму протидії корупції – етап інтернаціона-
лізації антикорупційних норм (1980–2003 рр.), 
який характеризується активізацією роботи в 
межах універсальних і регіональних міжнарод-
них організацій із розробки заходів протидії 
незаконним виплатам та іншим різновидам ко-
рупції. Зусилля ООН у цьому напрямі заверши-
лися прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН 
Декларації про боротьбу з корупцією та підку-
пом у міжнародних комерційних операціях, 
яка містила, inter alia, Міжнародний кодекс по-
ведінки посадових осіб [9]. Приблизно в той же 
час у межах ООН та регіональних міжнародних 
організацій було розпочато роботу над підготов-
кою і прийняттям документів, які регламенту-
ють міжнародне співробітництво у сфері протидії 
корупції. В результаті цієї роботи було ухвалено 
цілу низку міжнародних договорів та інших нор-
мативно-правових актів органів міжнародних 
організацій, в яких визначались основні методи 
боротьби з корупцією в різних сферах життя дер-
жави і суспільства.

Варто відзначити, що саме на цьому етапі від-
булося падіння Берлінської стіни та розпад Ра-

дянського Союзу – суспільство стало більш від-
критим, а капіталізм став провідною ідеологією. 
Отже, для західних компаній відкрилися нові 
інвестиційні можливості на теренах Централь-
ної та Східної Європи. Однак разом із розвитком 
ринкової економіки та демократичних інститутів 
значно зріс і рівень корупції. Перед корпорація-
ми постала складна проблема корупції, і вони 
дізналися про вартість «послуг» чиновників у 
країнах цього регіону [8, с. 22]. Крім того, із за-
кінченням «Холодної війни» зменшились обсяги 
підтримки корумпованих режимів у країнах, що 
розвиваються, зокрема на Африканському кон-
тиненті, що також суттєво вплинуло на зростан-
ня рівня корупції. 

Із середини 90-х рр. було розроблено і прийня-
то досить багато регіональних міжнародних анти-
корупційних договорів, більшість з яких містять 
положення, що стосуються кримінальної відпові-
дальності за підкуп іноземних державних посадо-
вих осіб. Це означає, що країни, які є учасниками 
антикорупційних договорів, взяли на себе зобов’я-
зання встановити кримінальну відповідальність 
за підкуп іноземних посадових осіб. 

Саме в середині 90-х рр. міжнародне співтова-
риство визнало, що корупція є глобальною про-
блемою, й у цій сфері почали активно працювати 
численні регіональні та універсальні міжурядові 
організації. Результатом такої діяльності стало 
прийняття цілої низки нормативно-правових ак-
тів як «жорсткого» (договорів і конвенцій), так 
 і «м’якого» характеру (рекомендацій, резолюцій, 
інструкцій, декларацій), підготовлених та ухва-
лених у межах таких організацій, як ООН, Рада 
Європи, ОЕСР, Організація Американських Дер-
жав, Африканський Союз та Європейський Союз. 
Міжнародні правові інструменти розрізняються 
за сферою застосування, правовим статусом, член-
ським складом, механізмом реалізації та прове-
дення моніторингу. Проте вони переслідують одну 
мету – встановити загальні стандарти боротьби з 
корупцією на національному рівні за допомогою 
запровадження кримінальної відповідальності за 
корупційні злочини, забезпечення дотримання 
антикорупційних законів, а також застосування 
заходів щодо попередження корупції. З іншого 
боку, міжнародні правові інструменти сприяють 
виявленню і поширенню в світовому масштабі 
прикладів належної практики боротьби з корупці-
єю та зумовлюють зміцнення міжнародного спів-
робітництва між країнами.

Наприкінці ХХ ст. явищу корупції стали при-
діляти значну увагу як на національному, так і на 
універсальному рівнях. Насправді увага до про-
блеми боротьби з корупцією є безпрецедентною, а 
зусилля, що докладаються на міжнародному рів-
ні, створили умови для проведення переговорів  
і прийняття п’яти міжнародних антикорупційних 
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актів договірного характеру за порівняно ко-
роткий проміжок часу (Конвенція ООН проти 
корупції 2003 р.; Конвенція Африканського Со-
юзу про попередження та боротьбу з корупцією  
і пов’язаними з нею правопорушеннями 2002 р.; 
Міжамериканська конвенція проти корупції Ор-
ганізації американських держав 1996 р.; Конвен-
ція ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних по-
садових осіб при здійсненні міжнародних ділових 
операцій 1997 р. і Конвенція Організації Об’єдна-
них Націй проти транснаціональної організова-
ної злочинності 2000 р.). Ці універсальні та регі-
ональні угоди спрямовані на створення правової 
бази і гармонізацію міжнародно-правового режи-
му боротьби з корупцією [10].

В останнє десятиліття XX ст. відбулися суттє-
ві зміни у ставленні держав до антикорупційної 
політики. Корупція була визнана протиправною 
більшістю міжнародної спільноти. Вона стала 
розглядатися як перешкода для реалізації особою 
своїх невід’ємних прав, що стосуються власності, 
участі в управлінні державою, здійснення справед-
ливого правосуддя тощо, що в кінцевому рахунку 
стало поштовхом до розвитку міжнародного меха-
нізму протидії корупції, прийняття міжнародни-
ми організаціями спеціальних антикорупційних 
інструментів, а також укладення державами між-
народних антикорупційних договорів. Значущість 
цих актів для ефективної протидії корупції є без-
перечною. Вони накладають на держави міжна-
родні зобов’язання, виконання яких призводить 
до формування національного антикорупційного 
законодавства. Завдяки міжнародним конвенціям 
із боротьби з корупцією та актам міжнародних ор-
ганізацій антикорупційне законодавство держав 
різних регіонів світу стає більш уніфікованим.

Четвертий етап можна охарактеризувати як 
етап універсалізації антикорупційних норм. Він 
розпочався у 2003 р., коли було прийнято пер-
ший універсальний міжнародний договір у цій 
сфері – Конвенцію ООН проти корупції, що за-
кріплює раніше проведену правотворчу роботу. 
Станом на 1 грудня 2011 р. учасниками Конвен-
ції були 159 держав, зокрема й Україна. З ураху-
ванням загальної кількості держав – членів ООН 
можна говорити про дуже високий рівень універ-
сальності цього документа. Така ситуація в прак-
тиці ООН трапляється нечасто.

Варто відзначити, що на цьому етапі станов-
лення міжнародного антикорупційного механіз-
му окремим чинником, що спонукає міжнародну 
спільноту до боротьби з корупцією, є негативне 
ставлення широкої громадськості до явища коруп-
ції та активна позиція громадянського суспіль-
ства в цьому процесі. Саме на цьому етапі визнач-
ну роль у формуванні загальносвітової стратегії 
протидії корупції починають відігравати міжна-
родні неурядові організації.

Крім того, сучасний етап характеризується 
тим, що міжнародна торгівля значною мірою пе-
ребуває під контролем транснаціональних корпо-
рацій, що призвело до випадків, коли хабарництво 
стало ефективним інструментом для отримання 
неправомірних конкурентних переваг, і тому зу-
силля світової спільноти спрямовані на вирівню-
вання ситуації. 

У сучасному світі корупція є злочином між-
народного характеру, тобто таким суспільно не-
безпечним діянням, криміналізація якого перед-
бачена міжнародними договорами та об’єктом 
посягання якого є нормальні відносини між дер-
жавами у конкретній сфері.
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Анотація

Пахлеванзаде А. Становлення міжнародно-право-
вого механізму протидії корупції. – Стаття.

У статті розглянуто етапи становлення міжна-
родно-правового механізму протидії корупції. Зазна-
чено, що на першому етапі відбувалося зародження 
міжнародного механізму протидії корупції. В цей 
період міжнародні організації, зокрема ООН, почали 
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звертати серйозну увагу на необхідність боротьби з 
підкупом державних посадових осіб у сфері міжна-
родних комерційних та фінансових операцій. У цей 
час боротьба з корупцією стала одним із пріоритет-
них напрямів державної політики багатьох європей-
ських держав.

У статті підкреслено, що другий етап можна наз-
вати етапом національно-правового регулювання 
протидії міжнародній корупції. Робляться спроби 
юридичного визначення корупції та підготовки між-
народної угоди із боротьби з незаконними виплатами 
й іншими видами корупційних практик. Підкресле-
но, що на цьому етапі не було прийнято жодного між-
народного нормативно-правового акта конвенційно-
го характеру щодо корупції. Корупція насамперед 
розглядалася як питання внутрішнього, а не міжна-
родного значення.

Третій етап було визнано етапом інтернаціоналі-
зації антикорупційних норм. В цей час активізується 
робота в межах універсальних та регіональних між-
народних організацій із розробки заходів протидії 
незаконним виплатам та іншим різновидам корупції. 
Було прийнято низку міжнародних договорів та інших 
нормативно-правових актів органів міжнародних орга-
нізацій, в яких визначалися основні методи боротьби 
з корупцією в різних сферах життя держави і суспіль-
ства. Багато регіональних міжнародних антикоруп-
ційних договорів містили положення, що стосуються 
кримінальної відповідальності за підкуп іноземних 
державних посадових осіб.

Проаналізовано четвертий етап, який можна оха-
рактеризувати як етап універсалізації антикоруп-
ційних норм. У міжнародному праві було прийнято 
перший універсальний міжнародний договір у цій 
сфері – Конвенцію ООН проти корупції. Саме на цьо-
му етапі визначну роль у формуванні загальносвітової 
стратегії протидії корупції починають відігравати між-
народні неурядові організації.

Ключові слова: корупція, міжнародно-правовий 
механізм, міжнародне співробітництво, антикоруп-
ційне законодавство, міжнародна організація, міжна-
родні договори.

Summary

Pahlevanzade A. Formation of an international legal 
mechanism for combating corruption. – Article.

The article considers the stages of formation of the 
international legal mechanism for combating corruption. 
It is notes that at the first stage the emergence of an 
international anti-corruption mechanism took place. During 
this period, international organizations, in particular the 
United Nations, began to pay serious attention to the need to 
combat bribery of public officials in the field of international 
commercial and financial transactions. At this time, the 
fight against corruption has become one of the priorities of 
public policy in many European countries.

The article emphasizes that the second stage can be 
called the stage of national legal regulation of combating 
international corruption. Attempts are being made to legally 
define corruption and prepare an international agreement to 
combat illegal payments and other types of corrupt practices. 
It was emphasized that at this stage no international 
normative legal act of a conventional nature on corruption 
has been adopted. Corruption was primarily seen as a matter 
of domestic rather than international importance.

The third stage was recognized as the stage of 
internationalization of anti-corruption norms. Currently, 
work is intensifying within the framework of universal and 
regional international organizations to develop measures 
to combat illegal payments and other forms of corruption.  
A number of international treaties and other normative 
legal acts of bodies of international organizations were 
adopted, which defined the main methods of combating 
corruption in various spheres of life of the state and society.

The fourth stage is analyzed, which can be characterized 
as a stage of universalization of anti-corruption norms. In 
international law, the first universal international treaty in 
this area was adopted – the UN Convention against Corruption. 
It is at this stage that international non-governmental 
organizations are beginning to play a significant role in 
shaping the global anti-corruption strategy.

Key words: corruption, international legal mechanism, 
international cooperation, anti-corruption legislation, 
international organization, international treaties.


