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принципи відкритості, транспарентності й гласності державного 

управління вважаються головними в діяльності публічних служб у 

Фінляндії. 

 Однією з найвідоміших у світі спеціалізованих інституцій з 

боротьби проти корупції є Незалежна комісія з боротьби проти корупції, 

яка була заснована в Гонконзі в 1974 році. З моменту створення 

Незалежна комісія по боротьбі з корупцією визначила три ключові 

напрями боротьби, а саме – правозастосування, профілактика корупції 

та просвітництво населення. Гонконг став одним із найбільш чистих від 

корупції країн світу. 

Отже, кожна держава має власний алгоритм побудови структури 

інституцій, однак на сьогодні виникає нагальна необхідність роботи 

таких інституцій у єдиному загальному ритмі з метою забезпечення 

ефекту від боротьби з корупцією. 

Науковий консультант Уткіна Г.А. 
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Боротьба з корупцією в США 

 У США середній рівень корупції. Сполучені Штати мають 

складні та розгалужені механізми розслідування та переслідування 

корупційних дій. США стикаються з широким колом внутрішніх 

проблем, пов'язаних із зловживанням довіреною владою для приватної 

вигоди.      

 США пропонують конкурентоспроможні ринки та багаті 

можливості для бізнесу. Витрати на ведення бізнесу збільшуються 

завдяки масштабному антикорупційному законодавству та жорстким 

вимогам щодо дотримання та внутрішнього контролю. Відмивання 

грошей, зловживання службовим становищем, вимагання та 

комерційний підкуп заборонені законом.   

 Компанії повинні усвідомлювати, що уряд США активно та 

ефективно впроваджує встановлену антикорупційну законодавчу базу, 

включаючи Закон про іноземні корупційні дії. Цей закон передбачає 

вузьке виключення зі спрощення платежів та подарунків відповідної 

мінімальної вартості.    

 Корупція в судових органах - це низький ризик для компаній. 

Компанії висловлюють загальну впевненість у ефективності правової 

бази, що стосується вирішення суперечок та суперечливих правил. 
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Судові переваги в обмін на непостійні платежі та хабарі є 

недопустимими.       

 Країна добре працює щодо надійності поліцейських служб для 

захисту компаній від злочинів. У законодавстві США прописані складні 

та широкі механізми для розслідування та переслідування корупційних 

дій. Найбільш поширеним законом про боротьбу з корупцією в світі є 

Закон про іноземні корупційні дії, який забороняє особам та 

організаціям США підкупати іноземних державних службовців. Закон 

про іноземні корупційні дії допомогає компаніям уникати корупційних 

ризиків за кордоном та дотримуватися законодавства.  

Науковий консультантКальченкоТ.М.  
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На міжнародному рівні Франція ратифікувала декілька важливих 

міжнародних конвенцій з боротьби з корупцією, такі як «Конвенція про 

боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних 

ділових операціях» (ОЕСР, 17грудня 1997) та «Конвенція про боротьбу 

з корупцією (Організація Об’єднаних Націй, 31 жовтня 2003)». 

Навіть, якщо інвестори не розглядають корупцію як проблему 

для ведення справ у Франції і підприємства, які функціонують у країні, 

мають добру репутацію, Франція як і багато інших країн, визнає 

збільшення кількості корупційних злочинів. 

Унаслідок цих фактів, на підставі Закону № 2016-1691 від 

09.12.2016 «Щодо прозорості, боротьби з корупцією і модернізації 

суспільного життя» було створене французьке Агентство боротьби з 

корупцією. Французьке Агенство боротьби з корупцією змінило 

Центральний офіс із запобігання корупції. Перебуваючи при міністрі 

юстиції та міністрі з питань бюджету, Агенство допомагає задіяним 

відомствам та особам, які стикаються з корупцією, її попередити та 

визначити.  

Французьке Агенство боротьби з корупцією наділенe 

повноваженнями зконтролю, які дозволяють останньому перевірити 

реальність та ефективність задіяних механізмів дотримання 

антикорупційних правил підприємствами, державними адміністраціями 

або місцевою владою. Такий контроль стосується як державних 
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