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Останнім, на що хотілося б звернути увагу, це розповсюдженість в нашій 
країні такого негативного явища як «тіньова» зайнятість, тобто прийняття на 
роботу без офіційного оформлення трудового договору. Особливістю такої
зайнятості є втрата з боку держави частини податків, які повинні сплачувати 
як працівники так і роботодавці при виникнення трудових правовідносин. 
Для роботодавця, в даному випадку, позитивним є те, що він окрім несплати
податків, самостійно визначає розмір заробітної плати (так звана заробітна
плата «в конверті»), режим робочого часу, часу відпочинку тощо. У свою
чергу, при виявленні такого факту роботодавці несуть відповідальність 
передбачену статтею 265 Кодексу законів про працю України.

З огляду на вищесказане, можемо прийти до висновку, що недотриман-
ня законодавства про працю обумовлено, в першу чергу, недосконалістю 
чинних норм та невідповідністю останніх економічним і суспільним від-
носинам, що склалися в умовах сьогодення. Корупційні складові у діях як 
роботодавців так і працівників приватного сектору призводить до порушень
у сфері праці. Тому, на наше переконання, удосконалення антикорупційних
механізмі боротьби з корупцією повинні бути направлені і бік приватного
сектору, а особливо у питаннях регулювання трудових правовідносин.

Сметаніна Н. В.,
кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права Національного 
юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Основною причиною, яка зумовлює корупцію в приватному секторі, 
є фактичне зрощення бізнесу та влади, що призводить до використання по-
літичного впливу для ведення бізнесу, незаконного лобіювання ухвалення 
законів та інших нормативно-правових актів тощо. Іншою причиною є те, 
що умови ведення бізнесу створюють підґрунтя для існування корупційної 
практики. Насамперед це недосконале та нестабільне законодавство, ухва-
лене, зокрема, внаслідок незаконного лобіювання певних бізнес-інтересів, 
ускладнені процедури регулювання підприємницької діяльності, корумпо-
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вані контролюючі органи та судова система. Заходи щодо переслідування 
за корупційні правопорушення є неефективними через поширеність ко-
рупції в правоохоронній та судовій системах. Це призвело до системності 
корупції, внаслідок чого підприємці не мають можливості самостійно їй 
протидіяти, а також до формування толерантного ставлення до корупції 
серед представників бізнесу [1]. Але зусиллями міжнародних інституцій, 
держави і громадянського суспільства в Україні сформовано антикоруп-
ційну платформу і створено відповідну інфраструктуру, що умовно можна 
назвати антикорупційною системою [2, с. 254].

Важливою складовою існуючої антикорупційної системи є Уповно-
важена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Так, відповідно 
до ЗУ «Про запобігання корупції» Уповноважений є посадовою особою 
юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про 
працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) 
у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою. В юри-
дичних особах, зазначених у частині другій статті 62 ЗУ «Про запобігання 
корупції», для реалізації антикорупційної програми призначається особа, 
відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (Уповноважений), 
правовий статус якої визначається ЗУ «Про запобігання корупції» (статті 
62, 64 ЗУ «Про запобігання корупції») [3]. У Типовому положенні про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції зазначено, зокрема, що до основних завдань уповно-
важеної особи належать: розроблення, організація та контроль за про-
веденням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та 
правопорушенням, пов’язаним з корупцією; організація роботи з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності відповідального суб’єкта, підготовки 
заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого відповідального 
суб’єкта відповідних пропозицій; здійснення заходів з виявлення конфлікту 
інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відпо-
відального суб’єкта та Національного агентства про виявлення конфлікту 
інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; здійснення контролю 
за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд 
повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих 
підприємствах, в установах та організаціях та інші. Уповноважена особа 
відповідно до покладених на неї завдань розробляє проєкти актів з питань 
запобігання та виявлення корупції відповідального суб’єкта; забезпечує 
підготовку антикорупційної програми відповідального суб’єкта, змін до 
неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання; надає структур-
ним підрозділам та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу 
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з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції та здійснює 
інші заходи [4]. Із 2015 року ЗУ «Про запобігання корупції» (стаття 64) 
встановлює лише загальні вимоги до посади Уповноваженого, зазначається 
лише про те, що «Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за 
своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом 
здоров’я виконувати відповідні обов’язки». До цього ж, у редакції статті 
64 ЗУ «Про запобігання корупції» 2014 року зазначалось, що Уповноваже-
ним може бути фізична особа, не молодша тридцяти років, яка має повну 
вищу економічну або юридичну освіту і яка здатна за своїми діловими та 
моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 
відповідні обов’язки [3].

На окрему увагу заслуговує вирішення питання організації Уповно-
важеним роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
вимог ЗУ «Про запобігання корупції», отримання та організацію розгляду 
повідомленої через такі канали інформації, а також питання співпраці 
з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, 
передбачених ЗУ «Про запобігання корупції» [4].

На сучасному етапі розвитку антикорупційного законодавства у при-
ватній сфері і впровадження комплаєнс-програм важливими завданнями 
залишаються, зокрема, пояснення, які механізми антикорупційної боротьби 
існують в принципі, і як вони працюють у компаніях; ознайомлення з між-
народним досвідом та українською практикою застосування законодавства; 
переконання тих, хто вважає, що успішно вести бізнес в Україні, не здій-
снюючи корупційних діянь, неможливо; демонстрація вигоди неухильного 
дотримання міжнародних антикорупційних стандартів, які є реальною 
альтернативою сумнівних «переваг» корупційної практики; допомога 
українським компаніям виконати вимоги розділу Х Закону України «Про 
запобігання корупції», про необхідність розробки і впровадження анти-
корупційних програм [7]. Вважаємо також, що впровадження ефективних 
комплаєнс-програм і етичних програм в українських компаніях є най-
кращою можливістю запобігання корупції у приватній сфері і усунення 
проблем, а також захисту інтересів бізнесу [5, с. 268; 6].
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«НЕЗВИЧАЙНІ» ФОРМИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ

Корупція сьогодні має свої прояви у всіх сферах соціальної дійсності, 
що передбачає її аналіз за різними напрямками. В юридичному середовищі 
традиційно досліджуються противоправні прояви таких діянь [1], але крім 
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