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Проаналізований досвід зарубіжних країн у запобіганні та 

протидії корупції серед поліцейських може стати провідним чинником 

реформування Національноїполіції в Україні та здійснення 

антикорупційних заходів в державі. 
Було визнано, що доцільно застосовувати законні організаційні 

заходи для забезпечення внутрішньої безпеки органів поліції, які вони 

встановили в інших країнах, зокрема щодо прийняття загальних 

стандартів боротьби з корупцією в поліції та формування державної 

антикорупційної стратегії. 
Науковий консультантСавчук Т.І.  
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Антикорупційна політика найменш корумпованих 

країн світу 

Корупція − складне соціальне, політичне та економічне явище, 

яке зачіпає всі країни. Корупція підриває демократичні інститути, 

уповільнює економічний розвиток та сприяє нестабільності. Тим не 

менш, існує низка країн, де корупція знаходиться на дуже низькому 

рівні. Нова Зеландія, Данія, Фінляндія та Швеція регулярно займають 

лідируючі позиції в рейтингу найменш корумпованих країн світу за 

індексом сприйняття корупції. Ці країни поділяють загальний набір 

характеристик, які зазвичай співвідносяться з нижчим рівнем корупції. 

Вважається, що поряд з ефективним законодавством,боротьба з 

корупцією передбачає участь громадськості та механізми прозорості. 

Недавні дослідження показують, що в країнах з розвиненою 

демократією свобода преси позитивно співвідноситься з контролем 

корупції. Всі ці країни − Фінляндія, Данія, Швеція та Нова Зеландія − 

маютьвисокий ВВП на душу населення; показники грамотності 

досягають близько 100%; пріоритетна увага приділяється, наприклад, 

таким правам людини як гендерна рівність, інформаційна свобода, 

безпека та інші економічні, соціальні та культурні права.  

Найменш корумповані країни, як правило, мають давні традиції 

державної відкритості, громадянської активності та соціальної довірив 

поєднанні з механізмом прозорості та відповідальності, що дозволяє 

громадянам контролювати своїх політиків та тримати їх 

відповідальними за свої дії та рішення. 

Існує три стратегічні напрямки, загальні для всіх цих країн: 
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− Відкрита інформація про бюджет виключає можливість марно 

витрачати і незаконно привласнювати державні кошти. Тому країни 

повинні прагнути сприяти відкритості інформації, а також поширювати 

участь громадян черезбюджетнускладову. Індекс відкритого бюджету 

показує, що Швеція дозволяє громадянам оцінювати, як їх уряд 

розпоряджається державними коштами. 

− Кодекси поведінки державних службовців. Данія зобов’язує 

міністрів щомісяця оприлюднювати інформацію про дорожні витрати 

та подарунки. 

− Правова база, яка передбачає кримінальну відповідальність за 

широке коло пов’язаних з корупцією дій, а також незалежну та 

ефективну судову систему. 

Найменш корумповані країни мають більше свободи преси, 

доступ до інформації про державні витрати та незалежні судові системи. 

Ці характеристики є незамінними у боротьбі з корупцією. 

Науковий консультант ПочуєваВ.В. 
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Зниження рівня корупції до безпечного рівня в Україні можливе 

лише за умови, якщо врахувати зарубіжний досвід боротьби з цим 

надзвичайно негативним соціальним явищем. Вибір і вивчення 

закордонних програм, спрямованих на боротьбу з хабарництвом та 

корупцією, які фактично довели свою ефективність, дають великі 

перспективи для врахування позитивного іноземного досвіду, особливо 

за відсутності власного ефективного механізму боротьби з корупцією. 

Давайте проаналізуємо досвід країн, які досягли певного успіху 

в цій галузі: 

В Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується системою 

"певного дублювання моніторингу" щодо можливих корупційних дій 

урядовими організаціями, спеціальними поліцейськими підрозділами та 

Управлінням державного контролера, що не залежить від міністерств та 

державних установ, і громадські організації, такі як "Управління 

чистоти уряду". Ці організації досліджують можливі корупційні 

моменти, а у разі їх виявлення повідомляють слідчі підрозділи. У Ізраїлі 

дрібна корупція практично не існує через значні соціальні вигоди для 

чиновників та покарання, коли корупція виявлена. В Ізраїлі, нарешті, до 
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