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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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«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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безкарність, порушується ділова етика і довіра до верховенства права та 

політики. 

У 2014 році Федеральна управління кримінальної поліції 

(ФУКП) зафіксувала майже 20 300 корупційних злочинів. Згідно з 

федеральним даними про корупцію, так звані корупціонери отримали 

хабар на суму в 140 000 000 євро, майже завжди готівкою. Опитування, 

яке було проведене в Дортмунді, показало, що більшість респондентів 

дуже суворо підходить до оцінки того, коли «подарунок» це вже хабар, 

і як його слід покарати. Більшість опитаних вважає подарунки, які 

коштують понад десять євро, вже хабаром. 

Згідно зі статистикою ФУКП найбільш корумпованими є сфера 

обслуговування, автомобільна промисловість, торгівлі та будівництво. 

Макроекономічний збиток, заподіяний корупцією, величезний. 

За даними ФУКП він складає за останні п'ять років в середньому 270 

мільйонів євро. Тільки за 2014 рік ФУКП оцінює завдану шкоду 

щонайменше в 358 000 000 євро. Проте реальна сума збитку повинна 

бути значно більшою, оскільки можливий збиток від корупції, особливо 

у випадку дозволів та розпоряджень, навряд чи можна кількісно 

визначити. Крім того, кількість незареєстрованих справ величезна, бо 

більшість залишається непоміченою. Генпрокурор міста Цвайбрюккен 

Хорст Гунд підрахував, що незареєстровані справи складають 90-99 

відсотків корупційних злочинів. 

Німецька судова асоціація (НСА) скаржиться на відсутність 

необхідної кількості слідчих, щоби можливо було довести до суду 

більше економічних кримінальних справ. Процеси надзвичайно складні 

і кількість, з якою має справу лише один слідчий, просто занадто велика. 

У багатьох німецьких корпораціях корупція продовжує поширюватись, 

незважаючи на відповідну корпоративну антикорупційну політику. 

Ризик бути викритим у Німеччині занизький, як погоджуються 

експерти. Тому кримінолог професор Брітта Банненберг з університету 

міста Гіссен вимагаєстворення спеціалізованих прокуратор для 

боротьби з корупцією з достатнім штатом. Корупція - це злочин, який 

здійснюється таємно. Внаслідок цього економічний збиток впливає на 

кожного громадянина, підкреслює Вольфганг Шаупенштайнер.  

Науковий консультант Антонян І.М. 
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