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внутрішні реалії, повинна обирати власну стратегію і формувати комплексну
систему антикорупційних заходів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
ЗАСОБІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ:
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Протидія корупції є одним із ключових чинників у забезпеченні економічного розвитку і довіри громадян до публічної влади. Протягом останнього
десятиліття при характеристиці політичної, економічної та соціальної ситуації в Україні відзначаються значне збільшення поширення корупції і посилення її впливу на основні сфери держави і суспільства. Не отримуючи гідної
протидії, вона прагне перетворитися на самостійний і вельми впливовий соціальний фактор, дестабілізує увесь спектр політичних, економічних, соціальних та культурних традицій. Крім того, корупція негативно впливає на міжнародний авторитет України, яка сьогодні вважається глибоко
корумпованою державою.
Одним з ключових питань реформування національної системи органів
охорони правопорядку є приведення роботи її структурних підрозділів до
щоденного дотримання принципів законності, дисципліни, верховенства права, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень тощо. З цього приводу доцільним стає використання досвіду інших країн, який дасть можливість розширення сукупності наявних уявлень про
шляхи вдосконалення антикорупційних засобів в діяльності правоохоронних
структур України, дозволить знаходити найбільш конструктивні рішення.
Основний акцент у формуванні системи антикорупційних засобів в дія45
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льності поліцейських підрозділів в інших країнах робиться, насамперед, у
нормативно-правовому забезпеченні застосування превентивних антикорупційних механізмів. Наприклад, у Німеччині основу стримування корупції в
органах охорони правопорядку на федеральному рівні в даний час складають
три акти: Закон «Про боротьбу з корупцією» (Gesetz zur Bekämpfung der
Korruption) від 20 листопада 2015 р. [1]; Закон «Про обмеження діяльності
службовців за сумісництвом» (Zweites Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz) від 9
вересня 1997 р. [2]; Директива про запобігання корупції в федеральній адміністрації (Richtlinie zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung) від 30
липня 2004 р., в якій в якості додатків також представлені Кодекс дій проти
корупції та Методичні вказівки [3].
Особливе місце в системі актів щодо протидії корупції в ФРН займають
Концепції попередження і боротьби з корупцією (Präventions- und
Bekämpfungskonzept Korruption), які приймаються за підсумками конференцій
міністрів внутрішніх справ та представників законодавчих органів земель. Так,
Концепції 1995 і 2002 рр. розкривали напрямки діяльності органів влади земель
з протидії корупції і служили основою для прийняття на рівні земель різних нормативних актів антикорупційної спрямованості. Прикладом такого роду актів
земель ФРН можуть слугувати Директива про попередження і припинення корупції в сфері державного управління Нижньої Саксонії (Richtlinie zur
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung) від 1
квітня 2014 р. [4]; Адміністративний регламент щодо запобігання та боротьби з
корупцією під час здійснення функцій державного управління Вільного ганзейського міста Бремена (Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der
Korruption in der öffentlichen Verwaltung der Freien Hansestadt Bremen Land und
Stadtgemeinde) від 26 лютого 2013 р. [5] та ін.
У США значна увага приділяється заходам із запобігання конфлікту інтересів, у звʼязку з чим розроблено Довідник із питань етики, що містить закони про конфлікт інтересів (Збірник законів США), адміністративного указу
12674 про Принципи етичної поведінки з поправками ЕО 12731, загальноприйнятних Стандартів етичної поведінки для службовців органів виконавчої
гілки влади у CFR 5 Частині 2635, нормативних актів Міністерства юстиції
США у CFR 5 Частині 38011, що доповнюють загальноприйняті стандарти та
додаткові нормативні акти Міністерства у CFR 28 Частині 45 [6, с. 229].
Водночас в Законі Республіки Казахстан «Про протидію корупції» від
18 листопада 2015 р. прямо передбачено, що відповідна особа в письмовій
формі повідомляє свого безпосереднього керівника (керівництво державного
органу) про існуючий конфлікт інтересів або можливість його виникнення.
Не менш важливим у справі запобігання та протидії корупції в інших
країнах є організаційний аспект розвʼязання цієї проблеми. Зокрема, у Республіці Білорусь відповідно до ст. 6 Закону «Про боротьбу з корупцією» уповноваженими суб’єктами боротьби з корупцією є органи прокуратури, внутрішніх справ і державної безпеки, у складі яких створено спеціальні
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підрозділи по боротьбі з корупцією, яким надається право: одержувати безоплатно з державних органів та інших організацій в установленому законодавством порядку інформацію, необхідну для виконання функцій по боротьбі з
корупцією, в тому числі з автоматизованих інформаційних, довідкових систем і банків даних; безперешкодно прибувати в пункти пропуску через державний кордон і місця, де здійснюється прикордонний контроль, за службовими посвідченнями та перепустками, що видаються Державним
прикордонним комітетом або уповноваженими посадовими особами інших
органів прикордонної служби; призупиняти з санкції прокурора повністю або
частково на строк до десяти діб фінансові операції фізичних та юридичних
осіб, а також обмежувати їх в праві розпорядження майном, якщо є достатні
підстави вважати, що грошові кошти і (або) інше майно, отримані від осіб,
причетних до скоєння корупційних правопорушень або до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом; вносити в державні органи та інші державні організації в порядку, встановленому законодавством, подання про
анулювання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності [7, c. 36].
У ряді європейських країн для боротьби з корупцією в правоохоронних
органах створюються знову або реформуються спеціальні підрозділи. Наприклад, у Великій Британії були сформовані автономні антикорупційні підрозділи, створені відповідні сепаратні служби і одночасно розроблені практичні
заходи, які вони повинні здійснювати [8].
В Естонській Республіці обов’язок боротьби з корупцією покладається
на відповідне бюро Центральної кримінальної поліції, яке входить до складу
Міністерства внутрішніх справ Естонії. Бюро разом із підрозділом внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ Естонії здійснює діяльність щодо попередження корупції та виявлення осіб, які такі діяння вчиняють. Водночас у Литві створено Спеціальну службу розслідувань, яка є незалежною
державною установою, що підпорядковується безпосередньо Президенту Литви. Разом зі службою внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ
Литви вона здійснює оперативно-розшукову, слідчу й превентивну діяльність
щодо попередження корупції серед працівників поліції [9].
У продовження цієї тези слід навести досвід Угорщини, де практикується створення мобільних груп з числа працівників підрозділів безпеки правоохоронних органів (свого часу створення в системі МВС України подібних
мобільних груп з моніторингу дотримання прав і свобод людини стало помітним кроком у реалізації ідеї громадського контролю над правоохоронними
органами). Таким групам надано право здійснювати планові та позапланові
перевірки підрозділів поліції будь-якого рівня (місцевого, регіонально чи
центрального) [10, с. 149].
Підсумовуючи викладене, слід сказати, що позитивний зарубіжний досвід запобігання й протидії корупції може допомогти не стільки вибрати зі
світового досвіду набір антикорупційних засобів, скільки зрозуміти: по47
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перше, що корупції можна протидіяти і в більш складних умовах, ніж в сформованих в сучасній Україні; по-друге, що існують перевірені досвідом, як
принципи і методи ефективної протидії корупції, так і показники, що дозволяють обґрунтовано судити про рівень ефективності застосовуваних антикорупційних заходів. Безумовно, просте перенесення зарубіжної моделі на національний ґрунт не є ефективним. При формуванні системи запобігання та
протидії корупції в органах охорони правопорядку України слід враховувати
окремі напрямки боротьби з корупцією, а також практику реалізації вже прийнятих рішень з метою вдосконалення механізмів протидії корупції.
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