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установлює критерії, правила й стандарти для створення та розвитку 

кодексів службової етики, надає річні звіти Парламенту про дії щодо 

боротьби з корупцією та порушеннями в галузі державного 

адміністрування, а також ефективності провадження антикорупційної 

політики.ANAC у межах компетенції співпрацює з міжнародними 

організаціями й антикорупційними установами зарубіжних 

держав,здійснює обмін інформацією та методологією у сфері реалізації 

державної антикорупційної стратегії.Зважаючи на положення правових 

актів у сфері протидії корупції, ANAC активно співпрацює з 

Фінансовою гвардією Італії для проведення перевірок і розслідувань. 

Одними з основних партнерів ANAC є Національна школа державного 

адміністрування,офіс міжнародної неурядової організації Transparency 

International в Італії, а також Світовий банк. 

Науковий керівник Галдецька І. Г. 
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Боротьба проти корупції в системі державної влади 

Корупція та боротьба з нею сьогодні є центральною темою у 

всьому світі. В сфері державного управління корупція завдає великої 

матеріальної шкоди та призводить до нематеріальних наслідків, таких, 

як втрата довіри громадян до державних органів. Деякі держави досягли 

значних успіхів у боротьбі з корупцією. 

Боротьба з корупцією у США підтримується тим, що службовці, 

включаючи президента країни, конгресменів та сенаторів, майже не 

мають імунітету і можуть наражатися переслідуванню особливим 

чином. Хабарництво у США карається штрафом або позбавленням волі 

від 15 до 20 років. 

У Канаді антикорупційні закони застосовуються до всіх членів 

парламенту та уряду. Кримінальне покарання буде накладене, як на тих, 

хто отримав хабар, так і на тих, хто цей хабар запропонував. У цьому 

випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу, а в особливо тяжких 

випадках – позбавлення волі до 14 років.  

У Німеччині рівень корупції в органах державної влади є 

нижчим, чим в інших країнах. Державний службовець у Німеччині 

отримує гідну роботу, високу оплату праці та соціальні гарантії. Тому 

він цінує свою роботу і виконує свої завдання повною мірою і якісно. 
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 Покаранням за корупційні дії в Нідерландах є різні заходи 

примусу: від звільнення службовця з посади до повної заборони на 

роботу в системі державної влади. Закон Великобританії «Про боротьбу 

з хабарництвом» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк до 10 років, а корумповані компанії можуть бути покарані без 

обмежень.  

У Франції антикорупційне законодавство спрямоване на 

запобігання здійсненню службових функцій в особистих інтересах. За 

законом Франції той, хто вважається корумпованим, карається від 7 до 

10 років позбавлення волі. 

У цій боротьбі велику роль відіграє поліція, як орган охорони 

правопорядку. Вона відносить корупцію до тяжких злочинів: Як той, 

хто дає хабар, так й той, хто бере його, скоюють злочин.Обов'язки 

поліції включають захист фізичних осіб, суспільства та держави від 

протиправних посягань; переслідування та розслідування злочинів, 

пов'язаних з корупційною діяльністю; державний захист жертв, свідків 

та інших осіб, які беруть участь в таких кримінальних процесах. 
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Протидія корупції: наскільки корумпована поліція 

США? 

Корупція є однією з найактуальніших проблем сучасного світу. 

Об’єктивні фактори її розвитку свідчать про те, що корупція створює 

суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства, і її поширення 

складає загрозу національній безпеці. 

Корупція – явище соціальне, і боротьба з нею не може 

обмежуватись лише встановленням і застосуванням юридичної 

відповідальності. У системі попередження корупції важливою є позиція 

громадськості. Виділяють три основні складові успішної протидії 

корупції: належне антикорупційне законодавство, ефективність його 

застосування відповідними державними органами та політична воля 

керівництва держави протидіяти корупції у всіх сферах і на всіх рівнях 

державної влади. 

У США антикорупційне законодавство характеризується 

надзвичайною суворістю. У разі висунення звинувачення в корупції 

поліцейського, не тільки його діяльність, але й робота безпосереднього 
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