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«КАДРОВІ» РЕСУРСИ (КОРУПЦІЙНА МЕРЕЖА)  
ЯК СКЛАДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДКУПУ  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Під інфраструктурою підкупу у сфері публічної службової діяльності 

слід розуміти сукупність «кадрових», матеріальних і нематеріальних 
ресурсів, організаційних форм та засобів, які обслуговують незаконну 
купівлю/продаж послуг службових осіб публічної сфери, забезпечують 
функціональність та сприяють інституціалізації підкупу.  

Таке розуміння поняття інфраструктури підкупу у сфері публічної 
службової діяльності, як складової змісту відповідних соціальних 
відносин, а також аналіз кримінальних проваджень (справ), анкетного 
опитування та контент-аналіз офіційних повідомлень у ЗМІ про факти 
підкупу, дозволяє виділити та систематизувати такі його специфічні 
інфраструктурні складові – «кадрові» ресурси (корупційна мережа), 
організаційно-допоміжні ресурси та ідеологічні ресурси [1, с. 193-195]. 

«Кадрові» ресурси (корупційна мережа) – децентралізована та ча-
сто неформалізована, але консолідована спільнота учасників підкупу, 
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що існує на основі та з приводу задоволення спільних корупційних 
інтересів.  

Корупціонер-одинак в умовах сучасної Україні трапляється дедалі 
рідше. Йому на зміну приходять неформальні структури – корупційні 
мережі, до складу яких входять групи державних службовців, що забез-
печують відповідні рішення; комерційні та фінансові структури, що 
реалізують одержувані вигоди, пільги, доходи; силове прикриття з боку 
правоохоронних органів; особи, які надають неправомірну вигоду та 
зацікавлені в діяльності службовців; посередники, як постійні учасни-
ки корупційних схем; інші індивідуальні та колективні суб’єкти. При 
чому керівниками корупційних мереж зазвичай є високопоставлені 
чиновники та політики [2, с. 56].  

Діяльність корупційних мереж переважно проявляється у форму-
ванні взаємозалежностей й взаємозв’язків між чиновниками по верти-
калі та по горизонталі управління, на різних рівнях, між різними ві-
домствами й структурами. Ці взаємозв’язки та взаємозалежності спря-
мовані на систематичне вчинення корупційних угод для особистого 
збагачення, розподілу бюджетних коштів на користь структур, що 
входять у корупційну мережу, підвищення прибутків або одержання 
конкурентних переваг фінансово-кредитними та комерційними струк-
турами, що входять у корупційну мережу. Крім цього, корупційні 
мережі можуть структуруватися за родинними, дружніми, етнічними, 
клановими, релігійними, корпоративними ознаками, мають численні 
цілі та включають різні види діяльності. Вони формуються за принци-
пами взаємодопомоги й солідарності, розробляють свої системи правил, 
дотримання яких є пріоритетним щодо державних, сімейних норм чи 
інтересів окремого їх учасника [3, с. 72]. Саме корупційні мережі остан-
нім часом розглядаються як основний та найбільш сильний інструмент 
корупційних угод. Однак правоохоронними структурами переважно 
виявляється «низова корупція», яка існує поза корупційними мережами 
та функціонує за рахунок «поборів» із населення [2, с. 56]. 

Спостерігається процес корпоративізації корупції та підкупу. У ре-
зультаті цього, примітивна початкова форма відносин, що опосередко-
вує короткі (разові) відносини корупціонера та коруптера, переростає у 
тривалу співпрацю та неформальні контракт-відносини.  

На офіційних веб-сторінках правоохоронних органів дедалі частіше 
з’являються повідомлення про виявлення системних та довготривалих 
відносин, що опосередковують надання/одержання неправомірної 
вигоди. Так, наприклад, слідчі територіального Управління Держаного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали 
посадовця відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» 
Чернівецької митниці ДФС, який налагодив механізм систематичного 
отримання неправомірної вигоди від громадян за нереагування на 
виявленні порушення, а також сприяння у переміщенні товарів поза 
митним контролем через кордон з Молдови до України [4]. 

Процеси корпоративізації відносин підкупності роблять корупційні 
мережі не тільки стійкішими та менш вразливішими, а й породжують 
добре відомий в психології феномен дистрибуції вини і відповідальнос-
ті. Зокрема, як зазначає С.П. Глінкіна, «суб’єктивне сприйняття ризику 
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знижується, якщо чиновник ділиться хабарем із начальством, прода-
вець віддає частину «відкату» керівнику фірми. І чим чисельніша 
мережа учасників корупційної угоди, тим менше відчуття вини… і 
ризик зіпсувати репутацію у випадку викриття» [5]. Це знижує відпові-
дальність перед самим собою, зникає відчуття провини, оскільки є 
можливість перекладення провини на іншого. 

Для даної складової інфраструктури підкупу у сфері публічної служ-
бової діяльності характерні: наявність взаємозв’язків між суб’єктами 
корупційної поведінки на рівні горизонталі та/або вертикалі влади, на 
рівні родинних стосунків, дружніх зв’язків, інших видів соціальних 
відносин (влада-підпорядкування у службовій діяльності; формування 
корупційних ризиків у вигляді конфлікту інтересів); наявність спільних 
або відокремлених корупційних інтересів учасників підкупу, реалізація 
яких зумовлюється вчиненням дій з використанням влади, службового 
становища; наявність, як правило, в учасників підкупу, досвіду здійс-
нення корупційної поведінки, обізнаність про умови та наслідки такої 
діяльності; участь «посередників» як постійних учасників корупційних 
схем, які «причетні» до сфери державної діяльності, але не є службов-
цями (водії, помічники, консультанти, радники, особи, що виконують 
підрядні функції та інші); однократні або періодичні учасники, перева-
жно ініціатори або «вимушені» хабародавці. 

Враховуючи роль даної складової інфраструктури сучасних коруп-
ційних відносин було б доцільно при здійсненні їх кримінологічної 
характеристики, крім конкретних злочинних актів, розглядати також і 
«кадрові» (суб’єктні) інфраструктурні складові, які характеризуються 
окремим криміногенним потенціалом.  
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