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Соломонові Острови та Гаїті. Люди в таких країнах живуть в крайній 

бідності, їм постійно не вистачає коштів для забезпечення важливих 

життєвих потреб. 

Зниження корупції залежить від економічного розвитку. Тому 

боротьба з корупцією має базуватися на процесі розвитку. Щоб запобігти 

корупції в органах поліції країн, що розвиваються, має бути більше 

результатів дій. Корупційну діяльність слід помітити і привернути увагу 

поліцейського щодо його неетичних дій і корумпованої поведінки, яка може 

призвести до більш серйозних наслідків. 

 Науковий консультант Крицак І.В.  
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Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією: 

практичний аспект 

Увага Євросоюзу до проблеми корупції з кожним роком тільки 

посилюється. В окремих країнах спостерігаються явні успіхи. 

Відкритість політики уряду, прийняття кодексу поведінки посадових 

осіб, зняття адміністративних бар'єрів, відсутність тиску на бізнес - такі 

заходи вважаються результативними в боротьбі з корупцією, і вони 

реально приносять результат. 

Найпопулярнішим вимірником рівня корупції є індекс 

сприйняття корупції (ІСК), який розраховує громадська структура 

«Transparency International» на основі щорічного опитування 

представників бізнес-структур і аналітиків, які займаються проблемами 

світової економіки і правозахисної сфери.Україна станом на 2018 рік 

займає лише 130 місце з 180 в рейтингу корупції «Transparency 

International», не дивлячись на достатню кількість та якість 

антикорупційних законодавчих актів та інституцій. 

Розглянемо найбільш цікавий досвід з виокремленої проблеми на 

нашу думку. 

Станом на 2018 рік Сінгапур займає 6 місце рейтингу з 180 

«Transparency International». Наведемо декілька принципів, якими 

керується ця країна: лідери країни повинні всіляко подавати приклад, 

вести скромний спосіб життя і уникати потурання корупції в будь-якій 

формі; будь-яка людина, помічена в корупції, повинна бути покарана, 

незважаючи на її статус і положення в суспільстві; законодавство 
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повинно враховувати попередній досвід і усувати прогалини 

прийняттям відповідних поправок; якщо зарплати низькі, талановиті 

співробітники йдуть в приватні компанії, а в держорганах залишаються 

ті, хто готовий брати хабарі, щоб підвищити свій рівень життя. 

У Південній Кореї, яка займає 51 місце в рейтингу «Transparency 

International» існує один «Закон про корупцію», визнаний еталонним у 

всьому світі. Він дає право кожному повнолітньому громадянинові цієї 

країни почати власне розслідування за фактом хабаря, а головний 

антикорупційний орган - Комітет з аудиту та інспекції - зобов'язаний 

підтримати його. Тобто абсолютно будь-яка людина може подати заяву, 

і воно обов'язково повинно бути розслідувано. 

Нідерланди посіли 8 місце у рейтингу «Transparency 

International», боротьба з хабарями будується на системах відбору і 

стеження - спеціальна група експертів, аналітиків, науковців за 

допомогою збору даних і обчислень стежить, де можливе виникнення 

корупції та встановлює над цією сферою жорсткий контроль.  

Гонконг у рейтингу «Transparency International» ділить з 

Австралією та Ісландією 13-е місце. До боротьби з хабарниками було 

залучено все суспільство. Будь-який житель може повідомляти про свої 

підозри щодо чиновників. Журналістам надано доступ до всієї 

інформації, що стосується майна і фінансових документів 

держслужбовця і його сім'ї. Завдяки широкому висвітленню 

антикорупційних справ, довіра простих громадян до ефективності 

боротьби з корупцією істотно зросла, і люди активно пішли на 

співпрацю з владою. У свою чергу, чиновники, подивившись на долю 

не чистих на руку колег, також міняли своє ставлення до хабарів.  

США займає 16 місце у рейтингу «Transparency International». 

Тут законодавство і розглядає держслужбу як сферу діяльності, де 

виключені будь-які особисті інтереси. У цьому їм допомагає поліграф, 

на якому держчиновники проходять обов'язкову перевірку.  

Досвід багатьох країн свідчить, що самі громадяни, зацікавлені в 

подоланні корупції, і це є головною силою у виявленні корупційних 

правопорушень та прийнятті ефективних антикорупційних заходів. 

Важливого значення набуває розвиток системи цивільного контролю за 

антикорупційною діяльністю тих органів, на які безпосередньо 

покладено обов'язок боротьби з корупцією.  

Науковий консультант Уткіна Г.А. 
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