
Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників  

XІХ Студент. наук-практ. конф. інозем. мовами, 20 квіт. 2018 р., м. Харків, Україна 

 79 

за цей час не зробив ніяких «умисних злочинів» і взагалі поводився 

зразково, вища міра може бути замінена на довічне ув'язнення. 

Науковий керівникКальченко Т.М.  
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Харківський національний університет внутрішніх справ 

Рада Європи та боротьба з корупцією 

З давніх часів до сучасного життя корупція розглядається якодна 

знайбільших суспільних та світових проблем. Корупція – це складний 

феномен, вплив якого на суспільство відчувається на різних рівнях. На 

політичному рівні корупція дискредитує корумповані інститути та 

адміністрації, зменшує довіру народу країни та наносить шкоду іміджу 

останньої за кордоном. На рівні демократії вона є порушенням 

принципу рівності громадян та етнічних цінностей суспільства. На рівні 

економіки та фінансів вона викликає недовіру з боку інвесторів, зокрема 

іноземних. На соціальному рівні корупція може сприяти створенню 

нової стратегії виживання у корумпованій державі. На рівні безпеки 

корупція може призвести до поганої якості отриманої продукції або 

наданих послуг у більшості галузей, зокрема таких як будівництво, 

охорона здоров’я, харчова промисловість та ін.  

Найчастіше корупція та злочинність тісно пов’язані між собою. 

Факт незаконної видачі документів (наприклад, посвідчення особи) 

може мати наслідки для внутрішньої або навіть світової безпеки, якщо 

йдеться про тероризм. 

Таким чином, боротьба з корупцією на усіх рівнях актуальна та 

потребує застосування нових підходів. Рада Європи відіграє активну 

роль у такому заході. Ініціатива до співпраці висунута 8 квітня 2014 та 

спрямована на боротьбу з корупцією. Вона об’єднала представників 

парламентів 47 держав членів Ради Європи та Держав, які не є її 

членами скоординувати зусилля та стратегії на європейському та 

національних рівнях. У межах діяльності Ради Європи були визначені 

дії національних парламентаріїв у боротьбі з корупцією. Так було 

запропоновано: 1) сприяти ратифікації та підписанню конвенцій та 

рекомендацій Ради Європи у галузі боротьби з корупцією, зокрема 

рекомендацій Групи держав по боротьбі з корупцією національними 

парламентами; 2) розглянути національні антикорупційні ініціативи, 

поділитися передовим досвідом та розглянути разом нові підходи та 

методи, спрямовані на ефективну боротьбу з корупцією; 3) зібрати 
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інформацію відносно сучасної діяльності у межах антикорупційних 

органів Ради Європи та інших світових ключових діячів боротьби з 

корупцією. 

Враховуючи світовий та європейський досвід є можливим його 

втілення у діяльність національних органів, які ведуть боротьбу з 

корупцією у нашій країні. 

Так, члени Верховної Ради можуть співпрацювати з органами 

виконавчої влади та іншими компетентними органами з метою втілення 

та посилення антикорупційної політики та антикорупційного 

законодавства. Вони можуть відігравати більш активну роль у втіленні 

та розробці законів й стратегій по боротьбі з корупцією.  

Компетентні органи можуть забезпечувати нагляд за 

національними антикорупційними органами та сприяти втіленню 

законодавчих актів та норм Ради Європи та інших міжнародних 

інститутів.  

У боротьбі з корупцією доцільно також сприяти співпраці 

представників громадськості, засобів масової інформації з ключовими 

антикорупційними організаціями. 

 Науковий керівникДягілєва Л.Д. 
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Датська антикорупційна стратегія 

Шість років підряд Данія очолює щорічний рейтинг як одна з 

найменш корумпованих країн світу. Данія розділила лідируючу 

позицію з Новою Зеландієюу світовому рейтингу за індексом 

сприйняття корупції за 2017 рік, який був опублікований міжнародною 

антикорупційною організацією Transparency International. 

Найважливішими засобами стримування корупції в Данії є 

наступні: 

1. Датська Модель: Данія є однією з найбільш егалітарних 

суспільств у світі. Датськийстандарт добробуту забезпечує здоровий 

баланс праці та життя та охорону здоров’я для всіх. Свобода 

особистості, рівність, повага, толерантність та взаємна довіра є 

основними цінностями в Данії. 

2. Іншим фактором низького рівня корупції є посилення уваги до 

корпоративної соціальної відповідальності, що характерно для Данії 

останнім часом. Антикорупційна орієнтаціяэ важливою складовою 
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