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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. 

 

УДК 343.9:343.35(489) 

Гевель О.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

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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стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії, оскільки 

виступає в якості її розпізнавального знака.  

3. Сильна правова база, яка передбачає кримінальну 

відповідальність за широке коло пов’язаних з корупцією дій, а також 

незалежну та ефективну судову систему. 

4. Відкрита для громадськості інформація щодо бюджету сприяє 

ефективному управлінню державними коштами. Крім того, оперативна 

участь людей в моніторингу бюджетного процесунеобхідна для 

перешкоджання розтраті державних коштів. 

5. Сильні ЗМІ: моніторинг ЗМІ державних та приватних 

компаній, а також урядусприяє стримуванню корупції.Боязнь заробити 

негативну репутацію повинна витісняти спокусу корупційних дій. 

Прозорість, цілісність, незалежна судова система, громадянська 

активність та соціальна довіра є факторами, які роблять Данію однією з 

найменш корумпованих країн у світі. Окрім нижчого рівня корупції, 

Данія також має високий рівень життя, високу соціальну мобільність, 

високу грамотність та рівність. Такі ефективні практики 

використовуються найменш корумпованими країнами. 

Науковий консультантВ.В. Почуєва 
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Гольонко М.В. 

Національна академія Національної гвардії України 

Наскільки корумпована Німеччина? 

«Корупція є ефективною, привабливою і прибутковою», - 

констатує експерт із питань корупції Вольфганг Шаупенштайнер. За 

оцінкою Федерального управління кримінальної поліції щорічний 

хабар в Німеччині складає 100 мільйонів євро. 

Хабарництво, одержання хабара, відкати поширені значно 

більше, ніж очікувалося. І поліції і прокурорам важко боротися з 

корупцією, оскільки діє закон мовчання. 

Всі знають, але про це ніхто не говорить. Ризик бути викритим та 

засудженим є мінімальним за цим таємним злочином. Тому що всі 

задіяні є злочинцями.Численні хабародавці не маютьдокорів сумління. 

Співробітники правоохоронних органів виглядають дуже 

непривабливо: поліція, прокурори та суди перевантажені. І їх робота 

блокується окремими, дуже складними процесами. Наслідки корупції є 

серйозними. Це шкодить основним цінностям демократичної, 

соціальної та правової держави. Бо де є процеси за замовленням, 
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