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СІНГАПУРСЬКІ УРОКИ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Розвиток української держави на сучасному етапі характеризується 
наявністю ряду гострих проблем, серед яких не останнє місце належить 
корупції. На сьогодні корупція в Україні набула масового характеру, стала 
абсолютно прийнятним елементом буття українського суспільства і 
становить реальну загрозу державному та суспільному благополуччю. За 
даними Transparency International – міжнародної громадської організації по 

боротьбі з корупцією та дослідженні питань корупції у світі – Україна у 
2016 р. зайняла 131 місце серед 176 країн, поряд з Казахстаном, Іраном та 
Непалом [4].  

Зважаючи на багаторазові невдалі спроби викорінення корупції, 
варто здійснювати пошуки нових шляхів для її запобігання і протидії. 
Тому надзвичайної актуальності набуває дослідження зарубіжного досвіду, 
зокрема вивчення моделей запобігання і протидії корупції тих країн, які 
спромоглися якомога глибше викорінити це явище та здійснили вдалі 
кроки до упередження її в майбутньому.Науковці, аналізуючи можливість 
створення на основі іноземного досвіду моделі боротьби із корупцією, 
намагаються створити для українців оптимальний варіант для подолання 
цього всюди проникаючого явища. У цьому контексті Сінгапур – це 
країна, з якої Україна може взяти приклад антикорупційної боротьби. 

Метою статті є аналіз проведення антикорупційних заходів у 
Сінгапурі, пошук чинників впливу на успішність їх здійснення, 
дослідження сінгапурських антикорупційних реформ на предмет 
доцільності їх втілення в Україні. 

Сінгапур – країна в Південно-Східній Азії з невеликою територією і 
відсутністю природних ресурсів. Феномен Сінгапуру полягає у тому, що 
здобувши незалежність у 1965 р., за неймовірно короткий період вдалось 
не лише досягти разючих темпів економічного зростання, але й ефективно 
запобігати і протидіяти корупції.  
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На питанні запобігання і протидії корупції в Сінгапурі свою увагу 
зосередили О. Бондарчук, О. Крук, Є. Невмержицький, М. Осипова, 
Б. Романюк, В. Хома та інші. 

Процес викорінення корупції як основного гальмівного фактору 
економічного розвитку розпочався у 1959 р. із призначенням на пост 
прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю. Саме він став ініціатором нової 
системи заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції, яку було 
названо Антикорупційною стратегією [7, c. 95]. Про успішність його 
стратегії свідчить те, що з 1959 р. по 1990 р. Сінгапур, під час правління Лі 
Куан Ю, зміг вирішити внутрішні проблеми і стати високорозвиненою 
країною з високим рівнем життя. 

На сьогоднішній день влада Сінгапуру змогла створити ефективний 
механізм боротьби з корупцією, який реально діє і дає результати. Секрет 
успіху Сінгапуру у боротьбі з корупцією полягає у двох основних 
компонентах: 

Ø  Безперервна боротьба з корупцією; 
Ø  Наявність постійно діючого спеціалізованого органу по боротьбі 

з корупцією [1, с. 119]. 
Про дієвість антикорупційної політики до сьогодні свідчать не тільки 

статистика і міжнародні організації. Пересвідчитись у відсутності корупції 
можна і відвідавши Сінгапур, як зробив це Георгій Зотов. Прибувши до 
Сінгапуру на ділову зустріч, він привіз кілька невеличких сувенірів та 

баночку червоної ікри. Однак йому довелось забрати їх назад, так як 
чиновник категорично відмовився від подарунків. «Прошу вибачення: нам 
заборонено брати презенти, – розвів він руками. – Так, згідно із законом 
можна прийняти сувенір на суму до 100 дол. Однак на практиці доведеться 
заповнити купу паперів і віддати ікру на експертизу, щоб офіційно 
підтвердили її вартість. Потім мене викличуть на допит, щоб з’ясувати, чи 
не повідомив я в обмін на подарунок комерційно важливу інформацію. 
Спасибі, але краще не треба» [5]. Після такого вже і не дивно, чому у 
списку Transparency International Сінгапур тримає один із найвищих 
рейтингів [4]. 

Сінгапуру вдалось досягти таких змін через реалізацію 
Антикорупційної стратегії шляхом дотримання ряду принципів, що 
заслуговують на увагу. Серед них можна виокремити такі: залежність 
оплати праці державних службовців від економічних показників 
приватного сектору економіки; контроль за щорічною звітністю державних 
службовців про їх майно, активи і борги; жорсткість у справах про 
корупцію; формування корпусу високоморальних і професійних 

державних службовців; ліквідація зайвих адміністративних бар’єрів для 
розвитку економіки [7, с. 95]. Всі вищеназвані принципи сінгапурці 
намагались виконувати. Крім того, Сінгапуру вдалось встановити контроль 
за фінансовою політикою, ввівши суворі правила: жорсткі обмеження 
витрат виборчої компанії; дозвіл здійснювати пожертви тільки на користь 
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політичних партій, а не окремих міністрів чи членів парламенту, що таким 
чином не здійснювалось впливу на політику чи керівництво [3, с. 127].  

Велика увага фінансовій сфері була приділена тому, що боротьба з 
корупцією пов’язана також з відновленням економіки держави в цілому. 
Так як неможливо мінімізувати корупційні ризики, використовуючи тільки 
правові механізми без застосування економічних, ринкових і фінансових 
важелів. Крім того, потрібно брати до уваги тісний зв’язок між корупцією і 
«тіньовою економікою» [6, с. 135]. 

Система запобігання і протидії корупції Сінгапуру є 
високоефективною завдяки своїй цілеспрямованості, комплексному, 
системному та стратегічному характеру. Принципи, на яких вона 
базується, обґрунтовані та перевірені часом і практикою. Їх реалізації 
сприяє високий рівень морального переконання державних службовців і 
чітко визначена державна ідеологія.  

Доцільно також зазначити, що для зменшення стимулу здійснювати 
корумповані дії, антикорупційною стратегією передбачена гідна зарплатня 
держслужбовцям, відповідна ринковим розцінкам та потрібна для 
залучення й утримання необхідних талантів. Після перегляду в 1989 і 1994 
рр. заробітної плати вищих державних службовців Сінгапуру її підвищили 
так, що вона стала найбільшою в світі [2, с. 43]. З іншого боку – в 
Сінгапурі немає недоторканих. Кілька років тому у в’язниці опинився Ві 
Тун Бун, міністр охорони навколишнього середовища Сінгапуру, який за 

рахунок хабародавців відпочив на курорті в Індонезії. Міністр 
національного розвитку Ті Цзіван після викриття у хабарництві і зовсім 
покінчив життя самогубством. Нарешті, вже в лютому 2014 р. засудили 
самого екс-главу Бюро з розслідування випадків корупції Едвіна Йео: 
директор зробив 372 поїздки в казино, програвши там 400 тис. казенних 
дол. І хоча Йео відшкодував борг, він сів на 10 років з іншого приводу: 
згідно з законом держслужбовець повинен обов’язково звітувати про 
кожне відвідування казино і декларувати, скільки він витратив грошей [5]. 

Отже, необхідно наголосити, що в Сінгапурі фундаментально 
змінилося ставлення спільноти до корупції, утвердилося психологічне 
несприйняття цього явища, тож корупцію в уряді суспільство сприймає як 
загрозу для народу.  

Виходячи із результатів антикорупційної стратегії Сінгапуру, 
доцільно глибоко вивчити питання наслідування Україною шляху 
сінгапурських реформ. Безумовно, Україна і Сінгапур – різні, а тому 
суцільне копіювання шляхів і методів роботи Сінгапуру, було б 
безглуздим. На основі досвіду країни, що змогла за допомогою 

реформування економіки та впровадження жорсткого антикорупційного 
законодавства стати розвинутою, необхідно розробити власну програму 
розвитку, адаптувавши її до менталітету населення та потреб сьогодення. 
Саме таким шляхом ми можемо реформувати власну економіку та 
викорінити корупцію з щоденного життя країни. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ:  

З ДОСВІДУ РОБОТИ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ «АРТЕК – БУКОВЕЛЬ» 

 

Питання організації активного, творчого та незабутнього відпочинку 

щороку постає перед керівництвом дитячих таборів. Підбір оптимальних 

методів та технологій роботи з дітьми, організація заходів, спрямованих на 

поліпшення та зміцнення стану фізичного та психічного здоров’я дітей, є 

чи не найголовнішою проблемою більшості таборів.  

Проблеми створення сприятливих умов для всебічного розвитку 

дітей в умовах оздоровчих таборів знайшли своє відображення у працях 

О. В. Биковської, В. М. Горобинко, А. Й. Капської, В. М. Солової. 

Викликають також зацікавлення дослідження, у яких надано узагальнений 

досвід роботи окремих таборів, а саме: Українського дитячого центру 


