
Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників  

XІХ Студент. наук-практ. конф. інозем. мовами, 20 квіт. 2018 р., м. Харків, Україна 

 124 

кумівство чи державне захоплення, становить більше 5% світового ВВП 

- 2,6 трлн. Сама корупція у державному секторі вартістю лише в 1,5-2 

мільярди доларів США щорічно отримує хабарі від світової економіки, 

і ще більше стягується з точки зору стриманого економічного 

зростання, втрати податкових надходжень і стабільної бідності.  

Згідно зі Звітом про іноземні хабаріОрганізації розвитку 

економічного співробітництва (ОЕСР) від 2014 р., видобувна 

промисловість, будівництво та телекомунікаційні системи є секторами, 

найбільш постраждалими від корупції, Ефекти величезні: від відмови 

компаній інвестувати в країнидо спотворення конкуренції та виходу з 

ринку. 

Багато частин світу продовжує страждати від корупції та 

створювати значні ризики для компаній, які прагнуть вести там бізнес.  

Індекс сприйняття корупції організації «Міжнародна 

транспарентність» (неурядової групи з боротьби з корупцією), який за 

оцінками експертів та бізнесменів належить 180 країнам і територіям за 

їх існуючими рівнями корупції в державному секторі, використовує 

шкалу від 0 до 100, де 0 балів означає дуже корумповану країну та 100 

балів – країну без корупції. Цього року індекс встановив, що більше 

двох третин країн має нижче 50 балів, середній бал 43. На жаль, 

порівняно з останніми роками, ці результати не є новими. 

Відсутність незалежної судової системи та вільних засобів 

масової інформації, обмеження громадянського суспільства та свобода 

слова також є важливими перепонами у боротьбі з корупцією. Якщо 

країна не може подолати корупцію в межах своїх кордонів, сподіватися 

на ефективну боротьбу з корупцією на міжнародному рівні немає сенсу. 
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Боротьба з корупцією в поліції 

Корупція підриває ефективність правоохоронних органів, 

ефективність і легітимність поліцейських сил / служб при виконанні 

ними своїх функцій і підриває довіру громадськості до правоохоронної 

діяльності та правосуддя. Ефективна поліцейська діяльність вимагає 

боротьби з усіма формами корупції при виконанні поліцейських 

функцій і заохочення високих стандартів чесності, сумлінності і етичної 

поведінки співробітників поліції і інших співробітників поліцейські 
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сили / служби. З 1998 року Група експертів Інтерполу по боротьбі з 

корупцією надає підтримку Програмі по боротьбі з корупцією з її 

експертними знаннями і рекомендаціями. До складу цієї групи входять 

поважні члени правоохоронних органів, а також високопоставлені 

представники міжнародної спільноти, що займаються боротьбою з 

корупцією. Використовуючи Генеральну Асамблею Інтерполу, Група 

експертів Інтерполу по боротьбі з корупцією надає державам-членам 

Інтерполу основи для боротьби з корупцією, сформулювавши стратегію 

боротьби з корупцією. Ця стратегія завершилася пропозицією 

«Глобальних стандартів боротьби з корупцією в поліцейських силах / 

службах». 

Ці «стандарти» були добре сприйняті міжнародною спільнотою 

правоохоронних органів і відзначають початок активного підходу до 

боротьби з цим злочином. У всьому світі чесні поліцейські будуть 

дискредитовані діями корумпованих колег-колег. Їх здатність 

належним чином обслуговувати своїх громадян погіршується через 

корумповані поліцейські системи. У країнах, де демократичні принципи 

і верховенство закону слабкі, корупційна практика, така як рекет, хабарі 

і змова між поліцією і організованою злочинністю, набагато більш 

плідна. Навіть в країнах з верховенством закону реальність полягає в 

тому, що корупція продовжує відбуватися в поліцейських службах. Є 

дебати про те, що лежить в основі корупції, але незалежно від причини 

корупція є абсолютно неприйнятною в поліції, установі, яка існує для 

захисту своєї громадськості і є виконавцем верховенства закону.  
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Запобігання та протидія корупції в поліції 

Проблема корупціївуряді та управлінні державою сьогодніє 

актуальною і має глобальний та системний характер. Корупція є 

прямою загрозою національній безпеці, що ускладнює розвиток 

демократії та громадянського суспільства країн. Слід також 

підкреслити, що корупція в правоохоронній системі сприяє розвитку 

організованої злочинності, а також негативно впливає на розвиток 

правових реформ. 
Рівень корупції в правоохоронних органах зростає з кожним 

роком. У 2015 році були порушені кримінальні справи проти двохсот 
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