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АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ МЕТОДАМИ 

БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Пронський Е. А., студент СумДУ, гр. Ю-41 

 

Зменшення рівня корупції до максимально безпечного, зокрема в 

Україні можливе лише за умови вивчення та втілення в життя 

закордонного досвіду боротьби із цим вкрай негативним соціальним 

явищем. 

У США для кандидатів на службу, а також для співробітників 

поліції всіх рівнів встановлено високі моральні стандарти та досить 

жорсткі правила поведінки та дисципліни. Запроваджено суворий 

добір кандидатів на службу, який передбачає перевірку на детекторі 

брехні. У Федеральному бюро розслідувань, одним із головних 

завдань якого є боротьба з корупцією, практикується постійне 

переміщення співробітників з однієї ділянки на іншу, щоб зменшити 

можливість зрощування з місцевими органами та організованою 

злочинністю. Я вважаю, що було б доцільним приділяти особливу 

увагу питанню щодо кадрового забезпечення в правоохороні органи 

України, перевіряти кандидатів тими ж самими ефективними 

методами, які давно працюють в США. З метою максимального 

зменшення корупції в Україні серед  співробітників правоохоронних 

органів доцільним було б постійне переміщення  цих співробітників з 

одного робочого місця на інше. 

Особливостю боротьби з корупцією країн, які зарекомендували 

себе на світовому рівні як найбезпечніші за рівнем корумпованості, є 

бажання організації активної протидії корупційним проявам та 

моментальна реакція з боку держави на прояв корупції, чому, на мій 

погляд, повинна вчитися Україна; залучення до протидії корупційним 

проявам громадських організацій, які від імені народу зацікавлені у 

відсутності корупції в державі в першу чергу. 

Я вважаю доцільним створити в Україні відомство, що буде 

займатися виключно боротьбою з корупцією, особливо у вищих 

ешелонах влади та передавати справи до Антикорупційної 

прокуратури України. Таке відомство повинно функціонувати на 

прикладі функціонування Комітету Нолана, який відстежує 

корупційні процеси у Великій Британії та є одним з найефективніших 

антикорупційних відомств світу; Центральної служба Франції з 
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боротьби з корупцією, на яку покладена централізація інформації, 

необхідної для виявлення фактів активної та пасивної корупції, 

зловживання службовим становищем як з боку державних службовців, 

так і приватних осіб, хабарництва, дій у корисливих цілях. Спільні 

антикорупційні дії подібного відомства в Україні та  антикорупційної 

прокуратури України швидко дали б неабиякий результат. 

Вважаю за потрібне починати антикорупційну діяльність в нашій 

країні з вищих ешелонів влади та встановлювати для представників 

цієї влади найсуворіші санкції у разі вияву корупції на прикладі 

Ізраїля, де через значні соціальні пільги для урядовців і безжального їх 

покарання при виявленні корупції низова корупція практично 

відсутня.  

Проведений аналіз особливостей боротьби з корупційними 

злочинами в Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Італії, США та інших 

країнах дозволяє сформувати основні пункти передової 

антикорупційної стратегії, розвиток якої необхідний в сьогоднішній 

Україні. Це сильна політична воля вищого керівництва держави до 

боротьби з корупцією і сформована на її основі єдина державна 

політика в області боротьби з корупцією, яка б включала комплекс 

заходів державного, політичного, економічного, соціального і 

правового характеру. Також це організований соціальний контроль з 

боку громадянського суспільства за всією системою державного 

адміністрування (неодмінною умовою для цього є створення 

атмосфери прозорості) і забезпечена можливість порушення в цих 

рамках кримінального переслідування правопорушників. Важливу 

роль тут відіграють дійсно незалежні засоби масової інформації. 

Наступною основою є жорстка підзвітність осіб, які наділені 

владними повноваженнями, перед реально незалежним органом, що 

здійснює моніторинг чистоти діяльності державних службовців, а 

також наділений повноваженнями по притягненню до 

відповідальності посадовців незалежно від їх місця в ієрархічній 

структурі влади. Ці положення, на наш погляд, можуть являти собою 

фундамент успішної національної антикорупційної політики в 

Україні. 
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