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Протягом багатьох років, Україна долала великий шлях у 

боротьбі за національну незалежність. Налагодження зовнішньої 

політики, реформування усіх сфер суспільного життя та впровадження 

європейських стандартів, соціально-економічні зміни, спільний ринок 

послуг - все це є метою євроінтеграції українського життя.Норвегія є 

прикладом високого рівня запобігання корупції. Норвегія багато років 

розробляла чітку стратегію боротьби з корупцією.  

У Норвегії найголовніше – це дієва взаємодія у «трикутнику» (1) 

неурядові громадські організації, (2) преса і громадянське суспільство 

та (3) уряд і промислові компанії. Норвегія строго дотримується 

стандартів EITI (Ініціатива прозорості добувних галузей). Якщо 

експерти EITI наглядають за цілою галуззю, то за недопущенням 

корупції та зловживань стежать пильні очі норвезького підрозділу ТІ 

(Transparency International) і з десяток інших місцевих неурядових 

організацій. А ключову роль у справедливості і прозорості руху коштів 

відіграє Council on Ethics (Рада з етики) по нагляду за тим самим 

Глобальним урядовим пенсійним фондом, у який стікаються величезні 

прибутки з експорту вуглеводнів. Фонд фактично є величезним 

норвезьким інститутом владарювання і частиною економічної 

структури. Частка коштів цього фонду майбутніх поколінь вже 

конвертована в акції, технології та нерухомість по цілому світу.  

У влади Норвегії не прийнято приймати подарунки та презенти 

від інших країн, бо вони вважають, що це також є предметом корупції, 

з чим неможливо не погодитися. Постійно посилюється громадський 

контролю та громадського доступ до інформації про роботу державних 

органів та відбувається формування антикорупційного світогляду та 

правосвідомості громадян. Загальновідомо, що ціни на товари, послуги 

та інше дуже великі. Норвежці зобов’язані сплачувати своєчасно 

податки, хоч вони і не малі, адже основна мета Норвегії - соціально-

економічне забезпечення майбутнього покоління. Тобто, майже усі 

доходи відходять на майбутнє держави та суспільства. Що стосується 

прозорості, то вона є головним механізмом запобігання корупції. 

Науковий керівникФіліпенко А.С. 
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