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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ КОРУПЦІЙНОЇ УГОДИ 

 

У статті досліджується структура трансакційних витрат. Дається визначення трансакційних 

витрат корупційної угоди. Аналізується вплив трансакційних витрат корупційної угоди на 

рівень корумпованості. 

 

This paper is deals with the structure of transaction costs. The definition of transaction costs of 

corruption contract is given. The impact of transaction costs of corruption contract on the rate of 

corruption is analysed. 

 

Сьогодні в суспільстві не виникає жодних сумнівів щодо необхідності 

боротьби з корупцією. Значна увага подоланню цього явища приділяється як в 

Україні, так і у багатьох інших країнах. Незважаючи на те, що спроби подолати 

це негативне явище йдуть вже достатньо тривалий час і беруть свій початок  

майже з самого моменту виникнення цього явища, ця проблема не лише не 

зникає, але й набуває з часом ще більшої актуальності. Боротьба з корупцією є 

особливо актуальною для країн, що розвиваються, та країн з економікою 

перехідного типу через ту небезпеку, що становить корупція для їх подальшого 

розвитку. 

Найчастіше для протидії подальшому поширенню корупції та подолання 

цього негативного явища пропонується застосування таких репресивних 

заходів, як посилення державного та громадського контролю за діяльністю 

чиновників, посилення відповідальності чиновників за неналежне виконання 

ними службових обов'язків, застосування більш жорстких санкцій за 

хабарництво та інші подібні заходи. 

Проте застосування репресивних заходів боротьби з корупцією себе не 

виправдовує через ігнорування мотивів, що спонукають чиновника та 

хабародавця (далі замість терміну «хабародавець» ми будемо застосовувати 

більш широкий термін «клієнт») порушувати закон. Так існує багато прикладів, 

коли корупція була досить поширеною навіть у країнах з тоталітарним 

режимом, законодавство яких передбачало за цей вид злочину доволі сурове 



покарання. Тому боротьба з корупцією вимагає пошуку більш дієвих заходів 

протидії, що здатні не тільки ефективно протидіяти подальшому її поширенню, 

але й попередити її виникнення. Розробка подібних заходів не можлива без 

ретельного теоретичного вивчення цієї проблеми, що передбачає не тільки 

дослідження окремих проявів корупції та відповідних шляхів їх подолання, але 

й дослідження мотивів, що обумовлюють відповідну поведінку чиновників та 

клієнтів, а також умов за яких бути корумпованим або ж відповідно давати 

хабар є більш вигідним, ніж дотримуватись вимог чинного законодавства. 

Корупція через своє поширення на усі сфери життєдіяльності суспільства 

викликає увагу не тільки економістів, але й фахівців інших дисциплін [1]. 

Проблемі корупції у системі державної служби присвячена стаття О.Я. 

Прохоренко [2], у якій головним чинником корумпованості українського 

суспільства О.Я. Прохоренко називає тінізацію економіки. А. Бова у своїй 

статті [3] досліджує кореляцію показників рівня корупції та показників стану 

демократії, якості державного управління, верховенства права, соціально-

економічного розвитку та інших показників і доходить висновку, що корупція 

поширюється разом з такими явищами, як організована злочинність, 

неефективність державного управління, послаблення інститутів демократії та 

погіршення соціально-економічної ситуації. Значна кількість досліджень 

присвячена розробці математичних моделей корупції. Так Прісняков В.Ф. при 

моделюванні корупції розглядає її як форму податку, що перешкоджає 

надходженню інвестицій [4]. Моделюванню корупції у податковій сфері 

присвячена стаття [5]. 

Метою цієї статті є показати, що укладання корупційної угоди 

супроводжується для клієнта певними трансакційними витратами, наявність 

яких має враховуватись при визначенні умов, за яких клієнт погоджується 

укласти корупційну угоду та, відповідно, скористатися корупційними 

послугами чиновника. 

Кожен окремий випадок корупції ми будемо розглядати у цій статті, як 

укладання корупційної угоди між клієнтом (замовником зловживання 



посадовим положенням) та корумпованим чиновником (виконавцем цього 

злочину). Така корупційна угода передбачає зловживання чиновником 

посадовим положенням на користь клієнта в обмін на хабар або інші послуги. 

Далі під клієнтом ми будемо розуміти як особу, що погоджується укласти з 

чиновником корупційну угоду для вирішення певної проблеми на власну 

користь, так й особу, що при спілкуванні з чиновником діє відповідно до вимог 

законодавства, тобто відмовляється з тих чи інших причин від укладання 

корупційної угоди. 

Як без укладання корупційної угоди, так і у випадку укладання  подібної 

угоди клієнт несе певні трансакційні витрати. Зі складу цих загальних 

трансакційних витрат клієнта можна виділити трансакційні витрати, що 

обумовлені виключно чинними інституціональними рамками, а тому 

виникнення цих витрат не залежить від існування корупції, тобто вони існують 

як без укладання корупційної угоди, так і з укладанням цієї угоди. Ці 

трансакційні витрати ми будемо далі називати безпосередніми трансакційними 

витратами клієнта. 

У свою чергу в структурі безпосередніх трансакційних витрат клієнта 

можна виділити дві складові: не бюрократичні трансакційні витрати, тобто 

трансакційні витрати пов'язані з безпосередньою діяльністю клієнта та 

трансакційні витрати бюрократичних процедур – витрати пов'язані з 

проходженням відповідних бюрократичних процедур, необхідних для ведення 

безпосередньої діяльності клієнта. 

Так, наприклад, якщо підприємець планує імпортувати (або 

експортувати) якийсь товар, то для втілення свого наміру йому необхідно 

спочатку провести пошук потрібного закордонного партнера, навести довідки 

щодо його репутації та надійності як ділового партнера, провести з ним 

переговори та укласти угоду і т. п. Як можна бачити, ці трансакційні витрати, 

що безпосередньо пов'язані з діяльністю цього підприємця, будуть існувати як з 

укладанням корупційної угоди, так і без неї. Більш того, ці витрати взагалі не 

пов'язані з проходженям будь-яких бюрократичних процедур. Тобто, не 



бюрократичні трансакційні витрати підприємця складатимуться з витрат на 

пошук закордонного партнера, ведення з ним переговорів та укладання 

відповідної угоди, можливих витрат у випадку опортуністичної поведінки з 

боку партнера та інших витрат, існування яких не залежить від того чи буде 

клієнт укладати корупційну угоди, чи ні. 

Крім трансакційних витрат, що не пов'язані з проходженням 

бюрократичних процедур, підприємець у наведеному прикладі також повинен 

витратити час та гроші на проходження різноманітних бюрократичних 

процедур, наявність яких передбачена чинними інституціональними рамками. 

Наявність цих трансакційних витрат також не залежить від укладання (або 

неукладання) з чиновником корупційної угоди, навіть у тому випадку, коли 

укладання корупційної угоди значно полегшує проходження цих 

бюрократичних процедур, самі бюрократичні процедури не скасовуються, а 

тому підприємцю у будь-якому разі доведеться проходити ці процедури хоч би 

й формально. Трансакційні витрати бюрократичних процедур у наведеному 

прикладі складатимуться з витрат пов'язаних з оформленням необхідної митної 

документації, отриманням ліцензії, узгодженням експортних квот та інших 

витрат. 

Разом витрати, що несе підприємець при пошуку закордонного партнера 

та укладанні з ним контракту, а також витрати пов'язані з проходженням 

відповідних бюрократичних процедур утворять його безпосередні трансакційні 

витрати. 

Слід зауважити, що незважаючи на те, що багато з бюрократичних 

процедур складають для клієнта значну перешкоду і, наприклад, як 

адміністративні бар'єри вважаються одним з чинників існування корупції [6, с. 

82], вживання нами у статті словосполучення «бюрократичні процедури» не 

носить будь-якого негативного відтінку, вказуючи тільки на причину 

виникнення  трансакційних витрат бюрократичних процедур, дійсно будь-які 

бюрократичні процедури, навіть ті, у існуванні яких зацікавлений клієнт, 

передбачають спілкування з чиновником, що у свою чергу потребує витрат як 



часу, так і грошей. Іншим важливим зауваженням є те, що до складу 

трансакційних витрат бюрократичних процедур відносяться лише ті витрати, 

що пов'язані з проходженням бюрократичних процедур, що передбачені 

чинними інституціональними рамками, а тому до їх складу не входять витрати 

на укладання корупційної угоди. Прикладом цього виду витрат можуть 

служити витрати, що пов'язані з оформленням документів для ліцензування 

окремих видів діяльності, отримання сертифікатів, витрати, пов'язані з участю у 

конкурсі на державні підряди та інші витрати, походження яких не пов'язано з 

наявністю корупції. 

Розглянемо тепер, які наслідки матиме укладання корупційної угоди для 

клієнта. 

Якщо не враховувати інші чинники такі, як мораль, релігійні 

переконання, національні традиції, менталітет та ін. головним чинником, що 

обумовлюватиме рішення укласти корупційну угоду буде прагнення клієнта 

отримати від цього додаткові переваги або мінімізувати власні витрати. Якщо 

вважати, що клієнт при укладанні корупційної угоди не несе ні яких інших 

витрат крім власне суми хабара (або ж вартості тих послуг, що були наданні 

чиновнику у якості оплати його корупційних послуг) та додаткових витрат, що 

може понести клієнт у разі виявлення факту укладання корупційної угоди та 

накладанні відповідних санкцій, то для клієнта буде привабливою будь-яка 

можливість укласти корупційну угоду якщо отриманні клієнтом додаткові 

переваги внаслідок її укладання перевищують розмір хабара та імовірних 

санкцій у разі викриття цієї угоди. 

Проте крім цих витрат для клієнта укладання корупційної угоди у свою 

чергу, також супроводжується власними трансакційними витратами. 

Зловживаючи службовим положенням в обмін на хабар, чиновник фактично 

пропонує клієнту корупційні послуги, а укладання корупційної угоди можна 

розглядати як укладання угоди на виконання цих послуг. Як і для будь-якої 

іншої угоди, укладання подібної корупційної угоди потребує у загальному 

випадку витрат ресурсів та часу на пошук відповідної інформації, ведення 



переговорів та укладання угоди, вимірювання, специфікацію та захист прав 

власності та витрат опортуністичної поведінки. 

Дійсно, для того, щоб укласти з чиновником неформальну угоду стосовно 

надання корупційних послуг, клієнт повинен витратити ресурси та час на 

пошуки чиновника, що бере хабарі та обіймає посаду потрібного рівня або має 

відповідні зв'язки, що дозволяють допомогти у вирішенні проблеми, після чого 

необхідно провести з ним переговори, укласти неформальну корупційну угоду і 

навіть після укладання цієї угоди існує імовірність опортуністичної поведінки з 

боку чиновника, що може призвести до значних витрат через відсутність як 

формальних, так і у де-яких випадках неформальних механізмів забезпечення 

дотримання укладеної корупційної угоди. Подібні витрати ми далі будемо 

називати трансакційними витратами корупційної угоди, та будемо розуміти їх 

як трансакційні витрати, що несе клієнт при укладанні корупційної угоди з 

чиновником, які не пов'язані з безпосередніми трансакційними витратами 

клієнта. 

Головною рисою трансакційних витрат корупційної угоди є те, що 

навідміну від безпосередніх трансакційних витрат, їх виникнення пов'язано 

саме з укладанням корупційної угоди, тобто у випадку якщо клієнт не укладає з 

чиновником корупційну угоду, трансакційні витрати корупційної угоди 

відсутні. Так, наприклад, якщо при участі у тендері клієнт укладає з 

чиновником корупційну угоду, сподіваючись завдяки цьому гарантовано 

отримати перемогу, то до складу трансакційних витрат корупційної угоди не 

повинні зараховуватись ті трансакційні витрати, що пов'язані з участю у тендері 

незалежно від того, чи укладав клієнт корупційну угоду, чи ні, тобто не 

належатимуть до трансакційних витрат корупційної угоди витрати пов'язані з 

пошуком  інформації про проведення тендора, вимог, що висуваються до тих, 

хто бажає взяти у ньому участь, витрати на підготовку відповідної документації 

та ін. 

Також важливою особливістю трансакційних витрат корупційної угоди є 

те, що їх рівень залежить від рівня корумпованості країни, а саме рівень 



трансакційних витрат корупційної угоди буде зменшуватись з підвищенням 

рівня корумпованості. Розглянемо як впливає поширення корупції у країні на 

окремі види трансакційних витрат корупційної угоди. У випадку трансакційних 

витрат корупційної угоди, як і у випадку загальних трансакційних витрат ми 

будемо користуватися найпоширенішою класифікацією видів трансакційних 

витрат згідно якої виділяються наступні види: витрати пошуку інформації; 

витрати ведення переговорів та укладання контрактів; витрати вимірювання; 

витрати специфікації та захисту прав власності; витрати опортуністичної 

поведінки. 

Якщо звернутися до трансакційних витрат пошуку інформації, то у 

випадку низького рівня корумпованості ці витрати є достатньо великими через 

необхідність отримати найбільш повну та достовірну інформацію про 

чиновника, якому буде запропоновано хабар, клієнт за умови низького рівня 

корумпованості країни не може відразу укласти угоду з будь-яким потрібним 

чиновником, даючи чиновнику хабар без проведення попередньої підготовки та 

збору відповідної інформації клієнт ризикує не тільки отримати відмову з боку 

чиновника (чиновник взагалі нічого не знає о намірах клієнта і навіть, якщо 

чиновник є корумпованим він може відмовитись від укладання корупційної 

угоди, остерігаючись можливих перевірок), але й понести додаткові витрати у 

вигляді можливих санкцій, якщо чиновник виявиться не корумпованим та 

повідомить контролюючі установи про спробу дати хабар, відповідно за таких 

обставин пошук потрібного корумпованого чиновника потребуватиме значних 

витрат. 

На відміну від цього при високому рівні корумпованості трансакційні 

витрати пошуку інформації будуть меншими порівняно з випадком низького 

рівня корумпованості. Пошук інформації полегшується тим, що при значному 

розповсюджені корупції частішають випадки укладання окремих корупційних 

угод та, як наслідок, збільшується кількість осіб, що вже встигли скористатися 

корупційними послугами, внаслідок чого надати потрібну інформацію та 

порекомендувати «потрібну людину» можуть особи, що вже зверталися до 



корупційних послуг того чи іншого чиновника, це можуть бути знайомі, родичі, 

колеги по роботі, ділові партнери тощо. Навіть, якщо немає усієї необхідної 

інформації та відповідних рекомендацій, то через високий рівень 

корумпованості та відповідно високу кількість корумпованих чиновників існує 

висока імовірність того, що чиновник, якому буде запропоновано хабар, 

виявиться корумпованим та погодиться на укладання корупційної угоди. 

Трансакційні витрати ведення переговорів та укладання угоди і 

трансакційні витрати вимірювання також будуть зменшуватися з поширенням 

корупції. Якщо при низькому рівні корумпованості випадки укладання 

корупційних угод мають переважно випадковий, епізодичний характер, що є 

основним чинником ускладнення ведення переговорів та, відповідно, високого 

рівня трансакційних витрат корупційної угоди, то при достатньо високому рівні 

корумпованості ці види витрат будуть зменшуватись через процеси 

інституціоналізації тіньової економіки [7, с. 13] та корупції, що полягають в 

закріпленні певних неформальних практик та визнанні їх усіма учасниками 

цього виду діяльності. 

Трансакційні витрати специфікації і захисту прав власності та витрати 

опортуністичної поведінки, як і попередні види трансакційних витрат, будуть 

зменшуватись з підвищенням рівня корумпованості країни. Їх високий рівень у 

випадку низького рівня корумпованості обумовлений переважно відсутністю як 

формальних, так і неформальних правил, що регулюють корупційні відносини 

та відсутністю механізмів забезпечення дотримання укладеної корупційної 

угоди. У випадку низького рівня корумпованості, коли поодинокі випадки 

укладання корупційних угод мають випадковий та епізодичний характер, 

невиконання чиновником взятих на себе зобов'язань не призводить до будь-

яких санкцій, що фактично заохочує чиновників до опортуністичної поведінки. 

Напроти, зі зростанням рівня корумпованості підвищується не тільки 

кількість укладених корупційних угод, відносини між корумпованим 

чиновником та клієнтом стають тривалими. Інформація про невиконання 

чиновником взятих на себе зобов'язань може швидко розповсюдитись у 



відповідних колах, в наслідок чого чиновник може втратити як існуючих, так і 

потенційних клієнтів (ми вважаємо, що чиновник не є монополістом у сфері 

надання корупційних послуг певного виду, тому у клієнта залишається 

можливість звернутися до іншого чиновника, що обіймає посаду того ж рівня 

або до чиновника, що стоїть рангом вище). Відповідно починають діяти 

автоматичні механізми забезпечення дотримання укладеної корупційної угоди, 

тобто для чиновника набуває цінності власна «репутація», репутація надійного 

партнера в очах клієнта корупційної угоди та напроти не дотримання укладених 

корупційних угод може призвести до втрати прибутків з продажу корупційних 

послуг. 

Таким чином, за наявності ненульових трансакційних витрат корупційної 

угоди, клієнт приймаючи рішення щодо укладання корупційної угоди крім 

суми хабара, що призначається чиновникові, імовірності бути викритим та 

розміру штрафних санкцій у разі викриття, також буде враховувати й той рівень 

трансакційних витрат корупційної угоди, що він понесе у разі прийняття 

рішення укласти корупційну угоду. Тому корупційна угода буде укладена лише 

у тому випадку, якщо отриманні внаслідок укладання цієї угоди переваги 

будуть перевищувати суму хабара, імовірних  санкцій та трансакційних витрат 

корупційної угоди. Таким чином, можна стверджувати, що ігнорування 

наявності трансакційних витрат корупційної угоди призводить до завищення 

привабливості корупційної угоди для клієнта. 

У випадку укладання корупційної угоди до складу загальних 

трансакційних витрат клієнта крім безпосередніх трансакційних витрат та 

трансакційних витрат корупційної угоди також входить сума хабара або 

вартість будь-яких товарів та послуг, що виступають у якості оплати 

корупційних послуг чиновника. 

Відповідно до цього, загальні трансакційні витрати клієнта складаються з 

безпосередніх трансакційних витрат клієнта (вони у свою чергу складаються з 

не бюрократичних трансакційних витрат та трансакційних витрат 

бюрократичних процедур), якщо клієнт приймає рішення не укладати 



корупційну угоду, або складаються з безпосередніх трансакційних витрат 

клієнта, трансакційних витрат корупційної угоди та хабара, що також за своєю 

сутністю є для клієнта частиною трансакційних витрат, якщо клієнт знайде 

вигідним укласти з чиновником корупційну угоду. При цьому слід зауважити, 

що запропонований розподіл загальних трансакційних витрат клієнта на групи 

за їх функціональним призначенням не є класифікацією видів трансакційних 

витрат, крім хабара у кожній з цих груп можна виділити однакові види 

трансакційних витрат відповідно до обраної класифікації. Схематично 

структуру загальних трансакційних витрат клієнта зображено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Структура загальних трансакційних витрат клієнта 



 

Розглянемо тепер як впливає зростання рівня корумпованості країни на 

трансакційні витрати корупційної угоди відповідно до окремих форм корупції. 

Згідно застосованої нами у статті [8, с. 32] класифікації форм корупції можна 

виділити наступні її форми: 

- розкрадання або розтрата; 

- розкрадання або розтрата за участю інших осіб; 

- вимагання; 

- хабар; 

- взаємні послуги. 

Важливою обставиною, що знадобиться нам у подальшому розгляданні 

цього питання є те, що у перших двох формах корупції клієнт та виконавець 

поєднані у одній особі (у випадку розкрадання або розтрати за участю інших 

осіб, інші особи є лише співучасниками злочину, тобто вони не виступають ні у 

якості клієнта, ні у якості виконавця), на відміну від цього вимагання, хабар та 

взаємні послуги передбачають водночас наявність двох осіб: клієнта та 

виконавця, між якими укладається неформальна корупційна угода. 

Як було показано вище, виникнення трансакційніх витрат корупційної 

угоди пов'язано безпосередньою з процесом укладання корупційної угоди між 

клієнтом та чиновником. Проте, відповідно до обраної нами класифікації форм 

корупції, реально процес укладання корупційної угоди відбувається тільки у 

випадку хабарництва, вимагання та взаємних послуг. Стосовно двох інших 

форм корупції: розкрадання та розкрадання за участю інших осіб окреме 

корупційне діяння також можна формально представити як укладання 

корупційної угоди між клієнтом та виконавцем (чиновником), що поєднанні у 

одній особі, проте насправді ця угода не укладається. Для корумпованого 

чиновника у зв'язку з тим, що він замовляє корупційне зловживання у самого 

себе, вочевидь, не має жодної потреби у пошуку відповідної інформації, 

веденні переговорів і т.п., також відсутній ризик опортуністичної поведінки 

через збіг інтересів клієнта та виконавця, що поєднані у одній особі, тобто 



можна зробити висновок, що для цих двох форм корупції трансакційні витрати 

корупційної угоди (якщо формально поширити необхідність укладати 

корупційну угоду й на ці форми корупції) взагалі дорівнюватимуть нулю. 

Відповідно до цього й властивість трансакційних витрат корупційної 

угоди зменшуватись з підвищенням рівня корумпованості країни є характерною 

для тих форм корупції, в яких є присутніми як клієнт, так і чиновник, що є 

виконавцем корупційного злочину, тобто це хабарництво, вимагання та взаємні 

послуги. Для двох інших форм корупції розкрадання та розкрадання за участю 

інших осіб трансакційні витрати корупційної угоди не змінюються з 

поширенням корупції через поєднання клієнта та виконавця в одній особі. 

Зрозуміло, що підвищення корумпованості, у цьому випадку, ніяк не 

відобразиться на рівні трансакційних витрат корупційної угоди, що як і раніше 

буде дорівнювати нулю. 

Отримані результати можна підсумувати у вигляді таблиці. Таблиця 1  

відображає вплив підвищення рівня корумпованості країни на рівень 

трансакційних витрат корупційної угоди, рядки цієї таблиці відповідають 

формам корупції відповідно до використаної нами класифікації, а стовпці – 

видам трансакційних витрат. Якщо підвищення рівня корумпованості 

призводить до зменшення певного виду трансакційних витрат корупційної 

угоди відповідної форми корупції, то це позначається у таблиці символом «↓». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 – Вплив підвищення рівня корумпованості країни на рівень 

трансакційних витрат корупційної угоди 

 

Форми корупції: 

Види трансакційних витрат: 
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розкрадання або розтрата – – – – – 

розкрадання або розтрата 

за участю інших осіб 
– – – – – 

вимагання ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

хабар ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

взаємні послуги ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

 

Підсумовуючи можна зробити декілька висновків. По-перше, загальні 

трансакційні витрати клієнта не є однорідними, в їх структурі, в залежності від 

того чи укладалася корупційна угода, чи ні, можна виділити від двох до 

чотирьох груп трансакційних витрат, кожна з яких має власне функціональне 

призначення. По-друге, подібно до будь-якої іншої угоди, укладання 

корупційної угоди потребує від клієнта певних трансакційних витрат 

пов'язаних з її укладанням. Через це клієнт, приймаючи рішення, укладати йому 

корупційну угоду чи ні, крім суми хабара та санкцій, у разі виявлення факту 

укладання корупційної угоди, також повинен враховувати й трансакйційні 



витрати корупційної угоди. По-третє, рівень трансакційних витрат корупційної 

угоди залежить від рівня корумпованості країни, а саме зменшується з її 

зростанням. 

Внаслідок цього наявність ненульових трансакційних витрат корупційної 

угоди призводить до зменшення для клієнта привабливості укладання 

корупційної угоди, виступаючи у якості фактора, що протидіє поширенню 

корупції на початкових етапах її поширення. 
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