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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. 

 

УДК 343.35(73)  

Гура С. 

Харківський національний університет внутрішніх справ  

 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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працівників федеральної банківської системи, націленого на отримання 

кредиту. Стаття передбачає штраф до 1 млн. доларів або в потрійному 

розмірі від цінності речі, даної, запропонованої, обіцяної, прийнятої або 

яку погодився прийняти хабарник. Передбачається також позбавлення 

волі до 30 років або поєднання того й іншого покарання. Якщо цінність 

хабара не перевищувала 1 тисячу доларів, то позбавлення волі не може 

бути більше одного року. Кримінально караним є і вимога або 

отримання грошей або майнових цінностей з метою сприяти 

влаштуванню на державну службу. Винний карається позбавленням 

волі на один рік, або штрафом у розмірі необхідної або отриманої суми, 

або поєднанням того і іншого виду покарання. Виняток робиться для 

спеціальних агентств по найму, які отримують дозвіл брати участь в 

наборі на державну службу. 

 Науковий консультант Полтавська Д.В. 

 

УДК 343.352 

Дмитренко А.О. 

Національна академія внутрішніх справ 

ANAC - Національна антикорупційна установа з 

питань нагляду та прозорості державного адміністрування в 

Італії 

Незалежну національну комісію з нагляду, прозорості та 

доброчесності Італії (CIVIT) було створено 2009 року.На підставі 

Закону № 125,прийнятого Парламентом у 2013 році, змінено назву 

CIVIT на АNAC (Національна антикорупційна установа з питань 

нагляду та прозорості державного адміністрування). ANAC здійснює 

аналіз причин і факторів корупції з метою вжиття заходів з 

розслідування та протидії їй. До її основних функцій належать 

такі:розроблення та затвердження Національного плану боротьби з 

корупцією;проведення аналізу причин і факторів корупції з метою 

встановлення заходів із протидії;моніторинг реалізації та ефективності 

Плану щодо протидії корупції в органах державного 

управління;контроль за належним виконанням планів щодо 

прозорості;має право здійснювати перевірки, розслідування, на 

отримання доступу до необхідних їй документів, наглядати за 

виконанням правових актів, а також виявляти й мінімізувати 

негативний вплив поведінки, що суперечить вимогам прозорості. 

ANAC може надавати рекомендації державним установам у сфері 

відповідності дій службовців вимогам Кодексу службової етики.ANAC 
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