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керівника підлягає обов’язковій перевірці. Перевіряється робота 

підлеглих поліцейського, щодо якого висунуто звинувачення в корупції. 

Американським поліцейським категорично заборонено приймати будь-

якіпідношення в будь-якійформі. 

Певні місцевості в США є незвичайно корумпованими, 

наприклад, великі міста та деякі сільські райони, але 98% території 

США вважаються некорумпованою. Деякі ресторани надають 

поліцейським знижки або безкоштовні обіди в обмін на те, що їх баки 

для сміття порушують правила благоустрою в місті. 

В США організована спеціальна робота з профілактики 

правопорушень посадових осіб. Зазначена діяльність здійснюється 

шляхом реалізації системи відомчого контролю, основу якого 

складають два елементи: моніторинг матеріального добробуту 

службовців та їх близьких, а також повсякденний контроль за їх 

службовою діяльністю. Як результат, корупція в поліції США 

знаходиться на досить низькому рівні. 

Науковий консультант ЮртаєваК. В.  
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Запорожець А.К. 

Національна академія внутрішніх справ 

Корупція в поліції: європейські перспективи 

Корупція серед працівників поліції посилює стурбованість з боку 

влади та громадськості у багатьох європейських державах. Так як 

жодних перевірок щодо судової влади, обраних політиків, митників 

ніколи не було, як наслідок боротьба з корупцією в поліції стала 

загальноєвропейською. Протягом останнього десятиріччя в ряді 

європейських країн було створено багатоінституційні системи для 

цілісності поліції. На рівні ЄС були впроваджені такі платформи, як 

"Європейські партнери проти корупції" (EPAC), що дозволило 

спеціалізованим антикорупційним інституціям співпрацювати та 

обмінюватися досвідом. Крім того, в Європолі, Інтерполі та ООН 

розробили та поділилися схемами спільних стандартів та належної 

практики запобігання корупції в поліції. 

Після реформ у поліції система внутрішнього контролю 

поступово виходила за межі початкової вузької структури, пов'язуючи 

контрольні та професійні стандарти в повсякденній роботі поліції з 

дисциплінар-ними та виконавчими функціями. Ця реформа змінила весь 

підхід до внутрішнього контролю: нова система стала інструментом 
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керування щоденною роботою поліції. Концепція передбачає активне 

залучення як керівників, так і рядових поліцейських. 

Європейська система протидії корупції в поліції є добре 

структурованою та сучасною. Вона базується на наступних принципах: 

1) перевірки та противаги між низкою інституцій, що досліджують 

корупцію; 2) певні ступені незалежності, відповідні завдання кожного 

відділення та установи;3) адекватний розподіл ресурсів та сильна 

регіональна присутність всіх основних установ та підрозділів 

внутрішнього контролю; 4) прив'язка професійних стандартів до 

політики боротьби з корупцією та нульової терпимості до неетичної та 

непрофесійної поведінки; 5) використання проактивної тактики та 

інструментів боротьби з корупцією.  

Загальний результат полягає в тому, що європейська поліція має 

відносно низький рівень корупції. 

Науковий керівникГалдецька І.Г. 
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Боротьба з корупцією в Новій Зеландії 

Нова Зеландія вважається однією з найбільш низькорівневих 

країн по сприйняттю корупції в світі. За індексом сприйняття корупції 

організації Transparency International від 2016 року вона посідає перше 

місце серед 176 країн. Нова Зеландія раніше очолювала індекс протягом 

семи років поспіль до 2013 року; вона опустилася на друге місце в 2014 

році і четверте в 2015 році. Нова Зеландія ратифікувала ряд важливих 

міжнародних конвенцій по боротьбі з корупцією, таких як Конвенція 

ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних державних посадових осіб в 

міжнародних ділових операціях і Конвенція Організації Об'єднаних 

Націй проти корупції. 

 Конвенція ОЕСР по боротьбі з підкупом (офіційно Конвенція 

про боротьбу з підкупом іноземних державних посадових осіб у 

міжнародних комерційних угодах) є конвенцією ОЕСР, спрямованою на 

скорочення корупції в країнах, що розвиваються, шляхом заохочення 

санкцій щодо хабарництва в міжнародних ділових операціях, 

здійснюваних компаніями, заснованими в Країнах членах Конвенціі.  

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 

(UNCAC) - це багатосторонній договір, узгоджений державами-

членами Органи ації Об'єднаних Націй (ООН), який просувається 
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