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 Навчальна мета: дослідження міжнародного досвіду запобігання та 
протидії корупції за сучасних умов прояву корупції в країнах Західної 
Європи; розглянути зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції 
в країнах Західної Європи, а саме: Франції, Великобританії, Естонії, 
Польщі, Швеції, Фінляндії, Нідерланди, Німеччини; виокремити 
основні положення міжнародного співробітництва в боротьбі з 
корупцією. 

 Виховна мета: ознайомлення та засвоєння міжнародного досвіду 
запобігання та протидії корупції у провідних країнах світу; 
забезпечення правової підготовки, спрямованої на формування 
інтелектуального потенціалу висококваліфікованих, освічених 
здобувачів другого рівня освіти, які володіють як 
загальнотеоретичними, так і спеціальними знаннями в галузі права.  

 Мотивація навчання: вивчення цієї теми сприятиме більш 
широкому розумінню природи виникнення та поширення 
корупційних проявів в країнах Західної Європи, основних факторів, які 
сприяють їх поширенню та поглибить знання магістрів з навчальної 
дисципліни загалом.  









Основні міжнародно-правові норми та принципи, на яких 
базується діяльність державних та інших органів країн 

світу в боротьбі з таким суспільним явищем, як корупція, 
закладено в документах Організації Об’єднаних Націй, 

зокрема: 

 Резолюції ООН «Попередження злочинності та 
кримінальне правосуддя у контексті розвитку: реалізація 
та перспективи міжнародного співробітництва»; 

 Рамковій Конвенції ООН проти організованої злочинності; 

 Декларації ООН про злочинність і суспільну безпеку; 

 Декларації ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом 
у міжнародних комерційних операціях; 

 Міжнародному кодексі поведінки державних посадових 
осіб; 

 Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання 
правопорядку та інші. 

 



МЕТА «ЦИВІЛЬНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО 
БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ» 

Civil Conventions of Council of Europe on struggle 
against corruption  

(дата підписання: 04 листопада 1999 р.; дата набуття 
чинності в Україні: 01 січня 2006 р.)  

 

передбачення кожною стороною у своєму 
внутрішньому законодавстві ефективних засобів 
правового захисту осіб, яким заподіяно шкоду 
внаслідок корупційних дій, надання таким особам 
можливості захищати свої права та інтереси, 
включаючи можливість отримання компенсації за 
заподіяну шкоду. 



«КРИМІНАЛЬНА КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ 
З КОРУПЦІЄЮ»  

Criminal Conventions of Council of Europe  
on struggle against corruption 

(дата підписання: 27 січня 1999 р.; дата набрання 
чинності для України: 01 березня 2010 р.) 

 
Конвенція націлена на розробку загальних норм відносно 
певних правопорушень, пов’язаних із корупцією, але при 
цьому уніфікованого визначення корупції не дає. Крім 
того, у ній розглядаються питання матеріального й 
процесуального права, що мають безпосереднє 
відношення до таких, пов’язаних із корупцією, 
правопорушень, і заходи з удосконалювання 
міжнародного співробітництва.  



ЦІЛІ «КОНВЕНЦІЇ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ»  
United Nations Convention against Corruption   

(дата підписання – 31 жовтня 2003 р.; дата набрання 
чинності для України – 01 січня 2010 р.) 

  

 застосування й посилення заходів, спрямованих на 
більш ефективне й дієве запобігання корупції та 
боротьбу з нею; заохочення, сприяння та підтримка 
міжнародного співробітництва й технічної допомоги в 
запобіганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в 
поверненні активів; заохочення чесності, 
відповідальності й належного управління громадськими 
справами й державним майном. 
 



2. Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції. 



ФРАНЦІЯ. 

Структура спеціалізованих служб:  

Центральна рахункова Палата (лише 
виявляє правопорушення); 

Служба попередження корупції; 

Центральна дирекція юридичної поліції; 

Центральна дирекція загального 
інформування; 

Центральний офіс покарання фінансових 
порушень у фінансовій сфері.  

 



На інституційному рівні протидію 
корупції в органах державної влади 

Франції очолюють:  
 Комісія з фінансової гласності політичного життя, що 
контролює майнове становище парламентаріїв;  
 Національна комісія з рахунків виборчих кампаній і 
фінансування політичних партій (наділена контрольними 
функціями);  
 правоохоронні органи, такі як організація з боротьби 
проти відмивання грошей ТРАСФІН, Міністерство юстиції, 
Відділ з боротьби проти корупції (ВБК), створений у 2004 р. 
в рамках Управління боротьби проти економічних та 
фінансових злочинів при Судовій поліції, а також 
Центральна служба запобігання корупції (ЦСЗК), яка 
співпрацює з вищенаведеними правоохоронними 
структурами. 



ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. 
- У 2011 році у Великобританії набрав чинності закон 
«Про боротьбу з хабарництвом», який встановив 31 
відповідальний Інститут за подолання корупції. 

- Serious Fraud Office – Британське бюро з 
розслідування махінацій. 

- Існує норма про кримінальну відповідальність 
юридичних осіб, у тому числі за не запобігання 
хабарництву. 

- Корупційні прояви у Великобританії відстежує 
Комітет зі стандартів публічної сфери (Комітет 
Нолана), діяльність якого зосереджена на моніторингу 
діяльності членів парламенту, які працюють 
консультантами фірм, що прагнуть впливати на 
державну політику; колишніх міністрів та інших 
посадових осіб, що працюють у тих галузях індустрії, 
регулюванням яких перед тим займалися в уряді. 

 
 



ЕСТОНІЯ. 
- Прийнятий у 2002 році Кримінальний кодекс Естонії, 
який встановив відповідальність за корупцію.  
- У 2007 році прийнято Закон Естонії «Про боротьбу з 
відмиванням грошових коштів та фінансуванням 
тероризму». 
-  В 2013 році створена Антикорупційна комісія міністрів, 
до якої увійшли міністри юстиції, внутрішніх справ, 
фінансів, економіки та комунікацій, а також державний 
секретар. Метою комісії є розробка антикорупційної 
стратегії «Чесна держава і нагляд». 
- Розслідування факту корупції здійснюють три органи:  

 1) префектура поліції – здійснюють нагляд за 
чиновниками, що працюють в органах самоврядування, а 
також у приватних підприємствах / об’єднаннях;  

2) поліція безпеки – здійснюють нагляд за найвищими 
державними чиновниками держави (президент, міністри);  

3) державна прокуратура – нагляд за працівниками 
правоохоронних органів. 

 



ПОЛЬЩА. 
 

  У 2002 році урядом в Польщі затверджено Державну 
програму боротьби з корупцією під назвою 
«Антикорупційна стратегія». На виконання цієї програми 
створена та працює Надзвичайна кодифікаційна комісія 
сейму Польщі, яка готує зміни до Кримінального, 
Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого 
кодексів. 
 З 24 серпня 2006 р. набирає чинності Закон про 
«Центральне антикорупційне Управління (ЦАУ, Centralny 
Uzad Antykorupcyjny)», метою діяльності якого є боротьба зі 
зловживанням владою та використанням привілеїв для 
досягнення особистої і майнової користі, а також 
діяльністю, спрямованою проти економічних інтересів 
держави.  



ПОЛЬЩА. 

Органи боротьби з корупцією: 

  Антикорупційна група, 

 Бюро міжнародних казначейських звітів у структурі 
Міністерства фінансів,  

 Найвища палата контролю,  

 Департамент цивільної служби,  

 Департамент публічних замовлень, 

  Агентство внутрішньої безпеки, 

 Установою, що очолила боротьбу з хабарництвом та 
корупцією, є Центральне антикорупційне бюро (створене у 
2006 році ).  

 



ШВЕЦІЯ. 

 У Швеції проблема корупції не розглядається як така, 
що становить значну небезпеку для суспільства, відповідно, 
у країні не існує будь-яких спеціальних урядових програм 
чи спеціалізованих державних органів боротьби з 
корупцією.  
 Питання корупції та хабарництва виписані у 
загальному шведському законодавстві, зокрема 
Кримінальному кодексі, Кодексі про судочинство, Акті про 
аудит та інших законодавчих і підзаконних актах. 
 Особливу роль в протидії корупції, у Швеції, відіграє 
Омбудсмен, який реалізує свої повноваження в таких 
сферах: нагляду за судами, прокуратурою й поліцією; 
соціальних питань – освіти, охорони здоров’я, податків, 
транспорту.  
 У Швеції активну участь в запобіганні корупції 
здійснюють різноманітні громадські організації («Інститут 
проти хабарів», «Демократичний аудит»). 
 Уповноважені органи: Антикорупційна прокурора,  
Антикорупційна поліція. 



ШВЕДСЬКА СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ З 
КОРУПЦІЄЮ: 

- запровадження стимулів (через податки, пільги і 
субсидії) замість заборон; 

- відкриття доступу до інформації; 

- створення незалежної і ефективної системи 
правосуддя; 

- встановлення парламентом високих етичних 
стандартів для адміністраторів і забезпечення 
урядом їх дотримання; 

- підготовка кваліфікованих адміністративних 
кадрів, шляхом направлення тисяч молодих людей 
для отримання вищої освіти в Європі, Австралії і 
США. 



ФІНЛЯНДІЯ.  

У Кримінальному кодексі Фінляндії поняття 
«корупція» відсутнє, лише зазначається про 
хабарництво чиновників, за яке передбачається 
покарання від штрафу до позбавлення волі на 
строк до 4 років, в залежності від тяжкості 
правопорушення. 

У Фінляндії ніколи не створювалося спеціального 
закону про корупцію. Вона розглядається як 
частина кримінальної злочинності і завжди 
підпадає під дію Конституції, Кримінального 
кодексу, Законодавства про цивільну службу, 
адміністративних інструкцій. 

 



НІДЕРЛАНДИ. 
Антикорупційна стратегія Нідерландів включає такі 

процедурні та інвестиційні заходи: 
 постійна звітність та гласність щодо виявлення корупції та 
обговорення наслідків – покарання за корупційні дії;  
 щорічно Міністр внутрішніх справ доповідає парламенту про 
виявлені факти корупції та вжиті заходи щодо покарання осіб, 
причетних до корупції; 
 розробка системи моніторингу можливих місць виникнення 
корупційних дій у державних та громадських організаціях і суворого 
контролю за діяльністю осіб, які там працюють; 
 створення системи прав і обов’язків посадових осіб із визначенням 
міри відповідальності за порушення посадової етики та корупційні 
прояви; 
 основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати 
в державних організаціях та втрата всіх соціальних пільг, які надає 
державна служба, наприклад, пенсійного і соціального забезпечення; 
 у всіх організаціях, зокрема у міністерствах, є служби внутрішньої 
безпеки, обов’язком яких є реєстрація та виявлення помилок 
чиновників, їх навмисних чи випадкових порушень діючих правил і 
відповідних наслідків таких порушень. 



НІДЕРЛАНДИ. 

 

Уповноваженим органом в сфері боротьби 
з корупцією є: 

 

Національна Антикорупційна служба, яка 
є незалежним поліцейським органом у складі 

Міністерства юстиції. 



НІМЕЧЧИНА.  
У 1997 р. вступив в силу «Закон про боротьбу з 

корупцією» з одночасним внесенням змін до Кримінального 
кодексу Німеччини. Було розширено перелік корупційних 
злочинів, в який включені: отримання вигоди; одержання 
хабара за порушення службових обов'язків; обіцянку, 
пропозицію вигоди, хабарі; дача хабара за порушення 
службових обов'язків; отримання і давання хабара в 
господарській сфері; обмеження конкуренції при тендерах і 
конкурсах. 

Прийнята «Директива федерального уряду про боротьбу 
з корупцією у федеральних органах управління» 

Органами запобігання та протидії корупції в 
Німеччині є: 

 спеціалізована прокуратура по боротьбі з корупцією; 

 кримінальна поліція у складі Федерального відомства, яка 
підпорядкована федеральному МВС, де функціонує 
секція боротьби з корупцією. 

 

 



Ніщо так не збільшує суми хабарів,  

як боротьба з корупцією. 
  

9 грудня - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, 
який відзначається з 2003 року за рішенням Організації Об'єднаних 
Націй, за участі якої 1 грудня відбулося підписання політичної 
конвенції проти корупції. 
 Це свято є приводом звернути увагу всієї світової спільноти на 
необхідність відмови від корумпованості багатьох державних структур, 
яка завдає непоправної шкоди всьому національному й світовому 
добробуту. 
 Запропонував відзначати цей день — Ханс Кореллі, який закликав 
приєднатися до антикорупційного руху представників понад ста 
країн. Підписана ними конвенція стала важливим інструментом у 
цьому процесі. Серед країн, які першими ратифікували цей документ, 
була й Україна. Сьогодні в нашій країні відзначається один з 
найвищих рівнів корупції в світі. Тому Україна, як і інші країни східної 
Європи, розробляє антикорупційні програми для створення правового 
суспільства. 

 



3. Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією. 



НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ:  

 спонукання держав та сприяння в укладанні угод у сфері 
боротьби з міжнародною злочинністю, включаючи її 
попередження та поводження з фізичними особами, що 
порушили норми цих угод;  
 розробка міжнародних стандартів у галузі попередження 
злочинності, кримінального переслідування і відбування 
покарання за вчинення міжнародних злочинів та злочинів 
міжнародного характеру;  
 розробка рекомендацій для боротьби національних 
правоохоронних органів з загально-кримінальними злочинами, 
інформаційна та консультаційна допомога державам (з 
урахуванням того, що кожна держава веде цю боротьбу у рамках 
суверенітету, у межах своєї території та відповідно до власних 
соціальних та економічних умов).  

 



«Group of States against Corruption» 

  



 Місцезнаходження ГРЕКО - Страсбург. 

 У 1993 р. Комітетом міністрів Ради Європи була 
прийнята так звана «Статутна Резолюція», що заклала 
інституційні основи ГРЕКО.  

 В 1999 р. ГРЕКО стала міжнародною організацією. 

 Органи ГРЕКО: Пленарна сесія, Бюро, Статутний 
комітет, Секретаріат. 

 Метою діяльності ГРЕКО є: підвищення здатності 
держав-членів боротися з корупцією шляхом спостереження 
за дотриманням ними зобов'язань у цій області, 
використовуючи процеси оцінки і контролю. 

 У зв’язку з набуттям для України чинності Цивільної 
конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією 
(ратифіковано Законом від 16 березня 2005 року) з 1 січня 
2006 року Україна стала сороковим членом Групи держав 
проти корупції.  

 

 



. 

Transparency International 



 Заснована 1993 року у Берліні. 

 Національне відділення Transparency International сформувалося з 
Творчого об’єднання «ТОРО» – неурядової організації, з 1999 році існує в 
Україні. 

 Метою Transparency International – є обмеження зростання рівня 
корупції в Україні. 

 Transparency International Україна розробила стратегічні пріоритети на 
2016-2018 роки, які передбачають запобігання та протидію будь-яким 
корупційним проявам в Україні. 

17 жовтня 2016 року відбулися вибори Правління Transparency 
International Україна. Керівний орган антикорупційної громадської 
організації на 2016-2018 рр. має такий склад:  

АНДРІЙ МАРУСОВ - позаштатний кореспондент газети «Дзеркало 
тижня», незалежний експерт з питань державних закупівель; 

ВІТАЛІЙ КАСЬКО – адвокат; 

ТОМАШ ФІАЛА - Генеральний директор української інвестиційної 
компанії «Dragon Capital»; 

ЮХАНІ ГРОССМАНН - директор проекту Strengthening Integrity and 
Accountability in Indonesia (Зміцнення цілісності та підзвітності в Індонезії); 
Management Systems International та інші. 

 

 

 

 

 

 



Лі Куан Ю  - керував 
островом Сінгапур на 

посту прем’єр-
міністра протягом 31 

року. 
Найвідоміша книга 

політика «На шляху з 
третього світу в 
перший», де він 

розповідає про те, як 
побороти корупцію 
назавжди і те, чому 

без цього не 
побудувати сильної 

держави.  

 

До уваги!!!! 



 Коли корупція проникає у всі шари урядової ієрархії, від глав держави до дрібних 
чиновників, проблема особливо ускладнюється. Чистку та дезінфекцію необхідно 
починати з верхівки, систематично проходячи всі рівні до самого низу.  
 Якщо владу держави, якою ми управляємо, буде використано не щоб покращити 
життя більшості, а щоб набити кишені меншини з владної ієрархії, то нам буде погано. 
 Щоб розрізняти добре і погане, добро і зло, нам не потрібні адвокати. Ці поняття 
закладені в кожному з нас. 
 Якщо якийсь чиновник має у своєму розпорядженні майно, походження якого 
важко пояснити, і є докази корупції, він позбавляється всієї власності. 
 Дуже сумно спостерігати за тим, як часто національні герої пускають на 
самоплив свою країну і вона повільно, але впевнено занурюється в пучину деградації і 
розрухи.  
 Занадто великий розрив між зарплатою міністра і тим, що міністр з його діловим 
досвідом та професійними якостями може заробити на стороні. 
 Якщо керівні працівники отримують хорошу зарплату, вони заслуговують 
найсуворішого покарання за хабарі. 
 Закони проти корупції мають бути досить суворі, щоб хабарник втратив набагато 
більше, ніж отримав в результаті сумнівної угоди.  
 Корупція здатна роз’їсти будь-яку систему незалежно від філософії чи ідеології 
батьків-засновників. 
 Підтримання будинку в чистоті – свого роду постійна боротьба.  
 «Грошові політики» генерують проблеми більшості країн. 



Перемогти корупцію не можна у принципі, так як 
у борців з нею є один приємний момент - це 

можливість співучасті. 

ВИСНОВКИ: 
Таким чином, досвід країн Західної Європи, щодо запобігання та 

протидії корупції, зважаючи на специфіку системи їх державного 
управління, становить певний інтерес для України. Такі напрацювання 
можуть використовуватися у практичній діяльності вітчизняних 
державних органів, покликаних запобігати та протидіяти корупції, а 
також при розробці нормативно–правових актів, спрямованих на 
зменшення впливу корупції у сфері державного управління.  

Система відповідних заходів має базуватися на принципах законності, 
гласності, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, 
відновлення порушених прав, відшкодування громадянам, їх 
об’єднанням, державі збитку від правопорушень, пов’язаних з 
корупцією. Ці заходи необхідно розглядати як невід’ємну складову 
реформи системи державного управління. 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
Визначте основні міжнародно-правові норми та принципи, 

на яких будується діяльність державних та інших органів 
країн світу в боротьбі з корупцією. 

Вкажіть мету «Цивільної конвенції про боротьбу з 
корупцією». 

Визначте цілі «Конвенції ООН проти корупції». 

Які особливості запобігання та протидія корупції в країнах 
Європи. 

Розкрийте мету діяльності «Group of States against 
Corruption». 

Вкажіть правовий статус та діяльність Transparency 
International. 



САМОСТІЙНА РОБОТА  

(провести змістовний аналіз міжнародних 
нормативно-правових документів) 

 Резолюція ООН «Попередження злочинності та кримінальне 
правосуддя у контексті розвитку: реалізація та перспективи 
міжнародного співробітництва». 

 Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності. 

 Декларація ООН про злочинність і суспільну безпеку. 

 Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у 
міжнародних комерційних операціях. 

 Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб. 

 Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. 

 



 

 

ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ! 


