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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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Зарубіжний досвід протидії корупційним злочинам 

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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міністерств і державних відомств; а також, такими громадськими 

організаціями як "Відомство за чистоту уряду" тощо. 

У Великобританії високі стандарти громадянської поведінки є 

результатом політичних і законодавчих заходів, моральних змін та 

ефективного соціального контролю за державними службовцями. Ця 

країна має найдавніші традиції боротьби з корупцією. Система 

антикорупційних механізмів тут врегульована на законодавчому рівні. 

В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдання 

знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних 

угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним 

(конфіскація майна) і створенням належної правової бази для 

унеможливлення "відмивання" "брудних" грошей. 

Отже, як видно, антикорупційне законодавство іноземних країн 

розвивається не тільки у бік використання всього арсеналу правових 

засобів боротьби (не тільки кримінально-правових), а має значний 

вектор попередження скоєння злочинів. Проведений аналіз 

особливостей боротьби з корупцією в Ізраїлі, Великобританії, 

Німеччини та інших країнах дозволяє нам сформувати уявлення про 

основи передової національної антикорупційної стратегії, розвиток якої 

необхідний в сьогоднішній Україні. 

Науковий керівникСергієнко А.В. 
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 Корупція визначається як поведінка посадових осіб, які 

приймають гроші чи інші хабарі за те, що вони і так зобов'язані 

виконувати. Стосовно правоохоронних органів, то працівники поліції 

залучаються до корупційних дій тоді, коли за гроші, чи інші послуги, 

вони не виконують того, що вони мають виконувати за обов'язком, або, 

коли поліціант робить те, що він не повинен робити. Прикладом 

невиконання поліціантом свого обов'язку є те, коли поліціант приймає 

невеликі хабарі в обмін на не виписаний штраф за порушення правил 

дорожнього руху. Приклад того, що співробітник правоохоронних 

органів робить те, що він чи вона не повинні робити, буде захист 

поліціантом злочинців, які вчинюють незаконні дії. Нарешті, прикладом 

того, що поліціант зловживає своєю посадою, є його особисті цінності, 

упередження та переконання, що перешкоджають виконанню його 
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