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Проаналізувавши досвід функціонування багатоцільових 

антикорупційних органів, можна зробити висновок, що всі вони мають 

спільні риси у структурі органу та виконують три основні завдання: 

кримінальне переслідування за допомогою ефективних оперативно-

пошукових і слідчих заходів; усунення умов, які сприяють корупції; 

просвітницька робота;поєднують в межах однієї установи репресивну і 

превентивну функції. 

Науковий консультант Сорокіна Г.М. 
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Хабарництво. Корупція в поліції 

Корупція сьогодні є головним питанням в ході боротьби зі 

злочинністю у всьому світі. Це явище не нове, підкуп і продажність 

існують ймовірно з моменту виникнення суспільства, але останнім 

часом відзначається постійне зростання рівня корупції.Слідчі ведуть 

жорстоку боротьбу в цій області. За останні роки кількість виявлених 

випадків хабарництва збільшилася втричі. Реальна цифра все ж 

залишається високою.У багатьох країнах чиновники, лікарі та 

поліцейські готові отримати хабар. За даними Transparency International 

(міжнародної громадської організації по боротьбі з корупцією та 

досліджень питань корупції у світі) кожен четвертий чоловік у світі дає 

хабарі. 

Хабарництво найбільш поширене в Африці, на південь від 

Сахари, за нею слідують країни Близького Сходута Північної Африці. 

Першими в списку йдуть Афганістан, Камбоджа, Камерун, Індія, Ірак, 

палестинські території та Сьєрра-Леоне. Європа та Північна Америка 

слідують за ними з великим відривом. 

Проте останнім часом розвиток корупції в західних промислово 

розвинених країнах також викликає особливі побоювання. Наприклад, 

73% респондентів у Європі та 67% у Північній Америці вважають, що 

ситуація погіршилася. У Німеччині дрібна корупція зустрічається дуже 

рідко. На відміну від багатьох країн німці не знають, що патрульному 

поліцейському пропонують за щосьгроші. Насправді, значні випадки 

корупції в поліції не зустрічаютьсяна цьому нижчому рівні, але це 

спостерігається в тих сферах, де проводиться контроль, наприклад, у 

сфері запобігання злочинності, пов'язаної з закупівлями, або в контакті 

з організованою злочинністю. 
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Кожна країна веде боротьбу з корупцієюпо-своєму. Керівництво 

однієї з провінцій у В'єтнамі заборонилоспівробітникам поліції мати 

понад 3,50 євро в кишені. Той, кому після робочого дня потрібно мати 

при собі більше грошей, повинен проінформувати про це заздалегідь 

свого начальника і тримати гроші в запечатаному конверті. Згідно з 

опитуванням, поліція є найбільш корумпованою установою в країні. 

Водіїв часто зупиняють за надуманими приводами, і уникнути 

покарання вони можуть лише запропонувавши гроші. Шоломи 

марокканської поліції нещодавно були оснащені маленькими камерами. 

Таким чином держава хоче протидіяти корупції. Захід служить не 

тількиборотьбі з корупцією. Крім того, вона (камера) повинна 

спонукати поліцейських поважати права людини. За допомогою камер 

можна утримати від хабарництва та зловживання службовим 

становищем. 

Корупція та боротьба з корупцією сьогодні є центральними 

питаннями як у промислово розвинених країнах, так і в країнах, що 

розвиваються.Часто це важливе питання відсутності захисту населення, 

економіки та суспільства з боку державивід подібного 

розвиткувикликає у багатьох країнах гнів населення по відношенню до 

правителів та інших еліт. 

Науковий консультант СорокінаГ.М. 
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Європейський досвід протидії корупції в поліції 

В усьому світі чесні поліцейські знаходять себе 

дискредитованими діями корумпованих колег. Здатність обслуговувати 

громадян належним чином погіршується через деградацію поліції. 

Незалежно від причин, корупція є абсолютно неприйнятною в поліції, 

інституції, яка існує для захисту людей і укріплює верховенство права. 

Люди повинні знати, що поліція, як постачальник послуг, є прозорою та 

відповідальною; і коли виявляються випадки корупції в поліції, також 

важливо, щоб вони побачили, що проти корумпованих працівників 

поліції порушуються кримінальні справи. 

Передумовою для ефективних оперативних заходів є наявність 

таких ключових елементів: 1) Забезпечення автономії підрозділів з 

боротьби проти корупції з боку поліції та запобігання політичному 

втручанню, особливо в важкі випадки корупції; 2) Перевірки та 
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