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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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В наш час глобальна координація дій є важливою для світової 

поліції. Через це Інтерпол розробив наступні проекти, спрямовані на 

обмін інформацією та спільні правоохоронні дії: 

− Міжнародне відновлення активів: безпечна глобальна 

поліцейська мережа Інтерполу дозволяє авторизованим користувачам 

обмінюватися інформацією та краще координувати свої розслідування. 

− Оперативна підтримка: Інтерпол може координувати робочі 

зустрічі між країнами з метою інтенсифікації розслідувань, які 

охоплюють більш однієї юрисдикції. 

− Тренінг: Інтерпол пропонує регіональні навчальні семінари для 

слідчих і прокурорів через Глобальну програму Інтерполу по боротьбі з 

корупцією, фінансовими злочинами та відновленню активів. 

Складність боротьби з корупцією вимагає міжнародних зусиль. 

Інтерпол тісно співпрацює із рядом партнерів з метою подолання 

корупції в усьому світі. Така діяльність включає сприяння обміну 

інформацією, поширення найкращих практик та навчання офіцерів 

різних країн. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції 

встановлює міжнародні рамки для боротьби з корупцією і є базою для 

багатьох ініціатив Інтерполу. 

Науковий консультант ПочуєваВ.В. 
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Аналіз міжнародного досвіду боротьби з корупцією свідчить про 

те, що за сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, що 

створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному 

розвитку більшості країн світу, негативно впливають на всі сторони 

суспільного життя. 

Аналіз законодавства зарубіжних країн свідчить, що конституції 

багатьох, у тому числі і демократично розвинених, країн покладають на 

правоохоронні органи значну частину роботи з протидії корупції. 

В Ізраїлі антикорупційна діяльність забезпечується системою 

дублювання моніторингу ” за можливими корупційними діями. Він 

здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами 

поліції, відомством Державного контролера, які є незалежними від 
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