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КОРУПЦІЯ В ІНДІЇ 

Корупція в Індії - це серйозна національна проблема, яка впливає 

на економіку країни та довіру центральним органам влади, органам 

влади штатіві місцевим органам влади. Дослідження, 

проведеніорганізацією Трансперенсі Інтернешнл у 2016 році, 

зафіксували, що близько 50% індіанців платили хабарі, щоб отримати 

роботу у державній службі. Індія займає 79 місце серед 176 країн за 

Індексом сприйняття корупції (Трансперенсі Інтернешнл). 

Як відомокорупція – це протиправна діяльністьих, хто мають 

владу. Корупція може включати надання чи прийняття хабарів або 

подарунків, двурушничество, маніпулювання виборами, перерозподіл 

коштів, відмивання грошей та дещо інше. 

Існує багато причин корупції в Індії, і вони досить складні. 

Найважливішим чинником є природа людини. Люди в цілому мають 

велику спрагу до розкоші та комфорту, тому вони беруть участь у всіх 

недобросовісних заходах, що приносять грошові або матеріальні блага. 

Моральні та духовні цінності не мають достатнього значення у системі 

освіти, на якупокладено значну відповідальність за погіршення стану 

суспільства. Частково корупція пов'язана з невеликою заробітною 

платою посадових осіб, які працюють у державному секторі, що змушує 

їх заробляти гроші нелегальними шляхами. Низькі робочі можливості 

змушують велику кількість людей в Індії вчиняти різні корупційнідії, 

щоб отримати пропозицію про роботу. Вони дають хабарі, а потім 

критикують корумпованих чиновників. Суспільство не має єдності, щоб 

зупинити корупцію. 

Корупція в Індії в основному відбувається через надмірне 

регулювання, складні податкові та ліцензійні системи, численні 

державні департаменти з непрозорим бюрократичним режимом та 

дискреційними повноваженнями, монопольне право державних установ 

на певні товари та послуги, відсутність прозорих законів та процедур. 

Корупція в Індії є наслідком зв'язку між чиновниками, політиками та 

злочинцями. Корупція стала чимось респектабельним в Індії, тому що в 

ній задіяні респектабельні люди. 

Безумовно, покарання, введені за корупційні діяння, є 

недостатніми. Ті, кого спіймали на гарячому, або хто визнали себе 

винними, не отримують сурових покарань. Спочатку їх тимчасово 
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звільняють на декілька тижнів або місяців, після чого призначають на 

таку ж самупосаду в іншому регіоні. 

Питання про те, як зменшити рівень корупції, постійно виникає в 

Індії. Ось кілька можливих шляхів вирішення проблеми. Перш за все, 

необхідно прийняти суворі закони, які не дадуть можливості винній 

особі уникнути покарання. Крім того, створення спеціальних судів для 

швидкого відправлення правосуддя може стати величезним позитивним 

аспектом. Не повинно спливати багато часу між реєстрацією справи та 

винесенням судового рішення. На жаль, поліція сприймається 

корумпованною в Індії. Наявність корупції на всіх рівнях взаємодії 

поліції з громадськістю не всиляє довірусуспільства до цієї установи, 

яка насамперед має бути гарантом безпеки людей. 

Науковий консультантІванова І.Л. 
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 Методи по боротьбі з корупцією в США 
 Найрішучішою політикою в боротьбі з корупцією за допомогою 

законодавчих засобів відрізняються США. На міжнародному рівні 

визнається, що кримінальне законодавство цієї країни містить більш 

широке поняття кримінально караною корупції, ніж у країнах Європи, 

які приділяють проблемі корупції не менше уваги.Законодавство США 

передбачає покарання за активний і пасивний підкуп у вигляді штрафу, 

сума якого обчислюється потрійним розміром хабара, або позбавленням 

волі до 15 років. Те й інше покарання можуть бути суміщені за 

рішенням суду. За стимулювання здійснення законних дій посадовою 

особою, тобто за дачу і отримання «чайових», законодавство США 

передбачає штраф, розмір якого визначає суд, або позбавлення волі до 

2 років, або поєднання того й іншого.Окрема норма закону США 

передбачає кримінальну відповідальність керівників банків за надання 

позики або грошового подарунка інспектору або помічнику інспектора, 

який перевіряє банк або має право перевіряти його. Дана норма є 

профілактикою хабара. При залученні до відповідальності не потрібно 

доводити, що інспектор зробив будь-які дії на користь банку. За скоєння 

даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк до одного року або штраф на суму позики або подарунка. Таке ж 

покарання і дискваліфікація очікують інспектора, який прийняв позику 

або подарунок від банку, який він інспектує або може інспектувати. 

Спеціальна норма стосується активного та пасивного підкупу 
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