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під керуванням Поліцейського управління, яке має Внутрішній 

Підрозділ Управління, відповідальний за розслідування неправомірної 

поведінки та корупції. Поліцейське управління контролює 

розслідування незначних справ з корупції, а також справ стосовно 

цивільних урядовців. Найновіша «Антикорупційна Стратегія на 

2013/2020 роки» охоплює багато приватних і громадських областей і 

секторів Естонії. Метою стратегії є підвищення розуміння і навчання 

населення з питань корупції. Згідно з положеннями цієї стратегії усі 

рішення, правила і політика, здійснювані різними міністерствами і 

управліннями, повинні дотримуватися правил прозорості, в той час як 

громадськість має бути інформована про те, що відбувається, скільки це 

коштуватиме і чому. Оскільки Естонія розташована на кордоні 

Євросоюзу (ЄС), її прикордонна охорона та митна служби мають справу 

з організованою злочинністю і великою кількістю іммігрантів, що 

хочуть перетнути східний кордон Естонії до ЄС. В результаті цього 

багато посадовців в цих службах бачать можливість збагатитися, через 

корупцію і, таким чином, приймають хабарі, щоб дозволити 

іммігрантам в’їзд до Естонії і ЄС. Цей вид корупції посадовців являє 

серйозну загрозу як для державної безпека, так і для безпека ЄС, 

особливо коли вони впускають незаконних іммігрантів, пов’язаних з 

організованою злочинністю. Естонський уряд заявляє, що метою усіх 

антикорупційних дій, встановлених в країні, є повне гарантування 

населенню дотримання прав людини. За допомогою довгострокових 

антикорупційних стратегій уряд Естонії має за мету позбавити свою 

країну від будь-якої корупції, яка могла б зазіхати на права людей або 

являти загрозу для державної, чи міжнародної безпеки. 

 Науковий консультант Шишка О.Р. 
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Японський досвід боротьби з корупцією доводить, що 

відсутність єдиного кодифікованого акту, направленого на боротьбу з 

корупцією, не перешкоджає ефективному вирішенню проблеми. Норми 

антикорупційного характеру містяться в багатьох національних 

законах.  

 Особливе значення японський законодавець додає заборонам 

відносно політиків, державних і муніципальних службовців. Вони, 
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зокрема, торкаються численних заходів, які політично нейтралізують 

японського чиновника відносно приватного бізнесу як під час служби, 

так і після звільнення.  

 Як і в Сінгапурі, японський законодавець встановлює суворі 

обмеження фінансування виборчих кампаній, партій і інших політичних 

організацій, вводить жорстко регламентований порядок здійснення 

пожертвувань на користь кандидатів на виборах, політичних фондів, 

встановлює суворий порядок фінансової звітності. Порушення 

положень закону тягне за собою застосування санкцій. Японський 

законодавець кваліфікує як кримінальний злочин дії політиків, що 

пробивають за винагороду від зацікавленої особи вигідне для неї 

рішення шляхом впливу на державних, муніципальних службовців, а 

також юридичних осіб з 50 % капіталу держави або місцевого 

самоврядування.  

В Японії, як і в багатьох країнах, одним з найголовніших 

напрямів боротьби з корупцією є кадрова політика. Японським 

державним службовцям гарантована гідна оплата праці. Велику увагу 

японський законодавець приділяє етичній поведінці політиків і 

службовців. Так, з квітня 2000р. в країні діє Закон “Про етику 

державних службовців”, а так само затверджені урядовим указом етичні 

правила державного службовця і норми адміністративних покарань за 

їх порушення. В етичних правилах державного службовця даються 

визначення “зацікавленої особи” і докладний перелік неетичних дій, що 

виключає довільне тлумачення вимог закону.  

 В квітні 2001 р. в Японії набув чинності Закон "Про розкриття 

інформації". Цей акт гарантує громадянам право на доступ до офіційної 

інформації, що є у урядових установах, і можливість подати апеляцію в 

Раду з контролю за розкриттям інформації в тому випадку, якщо уряд 

вирішить не розкривати певну інформацію. Ці умови дозволили 

громадським організаціям викрити декілька випадків корупції. 

Таким чином в Японії пріоритетними у сфері боротьби з 

корупцією стали: 1)заходи політичної економії; 2)реформа державної 

служби;3) забезпечення громадських свобод. 

Науковий консультант Краснова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 


	Немає жодної країни в світі, яка була би абсолютно не корумпованою. В розвинених країнах корупція недопустима, і корумпованих осіб звільнюють. У більшості країн, що розвиваються, корупція поширена у повсякденному житті. Суспільство навчилося жити з ци...
	Вальдовський В.А., Редченко А.О. Харківський Національний Університет Внутрішніх справ
	Боротьба з корупцією. Досвід Японїї.



