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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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противаги між антикорупційними установами через декілька рівнів 

взаємного контролю; 3) Поєднання антикорупційної діяльності з 

наглядом за професійними стандартами; 4) Поєднання зусиль по 

боротьбі з корупцією для захисту прав громадян шляхом запровадження 

системи незалежної обробки скарг; 5) Наявність достатніх ресурсів та 

повноважень департаментів з боротьби з корупцією шляхом створення 

структур на рівні місцевого рівня, що дає їм повний доступ до 

оперативної інформації та підвищення їх ефективності шляхом 

запровадження методу розмежування нетяжких та тяжких справ про 

корупцію. 

У багатьох європейських країнах корупція серед працівників 

поліції розглядалася з все більшим занепокоєнням громадськості та 

влади. Встановлені рекомендації, якщо вони будуть застосовуватись 

належним чином, можуть мати позитивний вплив на процес модерніза-

ції поліції у сфері управління, лідерства,та запобігання корупції в 

довгостроковій перспективі.У країнах з тотальною корупцією дієвість 

реформ може бути успішною лише тоді, коли антикорупційні інститути 

зможуть вдало боротися з внутрішньої корупцією. 
Науковий керівникГалдецька І.Г. 
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Антикорупційні проекти Інтерполу 

Інтерпол − найбільша в світі міжнародна поліцейська організація 

з 192 країнами-членами. Місія Інтерполу − запобігання та боротьба із 

злочинністю через посилення співпраці та інновації у сфері 

правоохоронної діяльності та безпеки. Одним з її пріоритетів є боротьба 

з корупцією. 

Корупція є однією з найбільших глобальних проблем сучасності. 

Вона впливає на всі регіони світу та на всі рівні суспільства: корупція 

може підривати політичну, соціальну та економічну стабільність, а 

зрештою загрожувати безпеці суспільства в цілому. Корупція створює 

сприятливі умови для організованої злочинної діяльності, навіть 

тероризму, адже злочинці ведуть свою незаконну діяльність за 

підтримки корумпованих державних службовців. 

Економічна глобалізація зробила корупцію злочином без 

кордонів. Корупційні операції можуть охоплювати кілька юрисдикцій, 

що ускладнює поліцейське розслідування.  
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