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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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Управлінням ООН з протидії наркотикам і злочинності (ЮНОДК). Це 

одна з кількох міжнародних угод про боротьбу з корупцією, які мають 

обов'язкову юридичну силу. UNCAC зобов'язує держави-учасниці 

договору здійснювати низку антикорупційних заходів, які зосереджені 

на п'яти основних областях: профілактика, правоохоронна діяльність, 

міжнародне співробітництво, знаходження активів, а також технічна 

допомога та обмін інформацією. 

 Метою UNCAC є скорочення різних видів корупції, які можуть 

мати місце в різних країнах, такі як торгівля впливом і зловживання 

владою, а також корупції в приватному секторі, такої як розтрата і 

відмивання грошей. Ще одна мета UNCAC полягає в зміцненні 

міжнародного правозастосування та судової співпраці між країнами 

шляхом надання ефективних правових механізмів для міжнародного 

повернення активів. 

У Новій Зеландії є кілька слідчих органів, які допомагають 

боротися з корупцією. Першим з них є Незалежний орган з питань 

поведінки поліції (IPCA) - незалежний громадянський наглядовий 

орган, який розглядає скарги проти поліції Нової Зеландії і контролює 

їх поведінку. Він має свої обов'язки і повноваження згідно Закону про 

незалежний орган контролю за поведінкою поліції. Відповідно до 

розділу 12.1 Закону в функції органу входить отримання скарг, в яких 

повідомляється про неналежну поведінку або нехтування своїми 

обов'язками з боку поліції чи про будь-яку практику, політику або 

процедуру поліції Нової Зеландії, і вжиття заходів, передбачених цим 

Законом. Він може також розслідувати будь-який поліцейський 

інцидент, пов'язаний зі смертю або серйозними тілесними 

ушкодженнями, і винести рекомендації комісару поліції на основі цього 

розслідування.. 

 Орган IPCA незалежний від поліції Нової Зеландії. Він не є 

частиною поліції і повинен робити свої висновки на основі фактів і 

закону. Він не відповідає ні перед поліцією, ні перед ким-небудь ще 

щодо цих висновків, і в цьому сенсі його незалежність аналогічна 

незалежності суду. Статус цього органу як незалежного суб'єкта Корони 

означає, що в його діяльності немає політичного впливу. Інший орган, 

Управління омбудсменів було створено в 1962 році відповідно до 

Закону про парламентського комісара (омбудсмена). Термін 

«омбудсмен» є шведським і в основному означає «особа, яка подає 

скаргу». Основна роль Омбудсмена в Новій Зеландії полягає в 

розслідуванні скарг на урядові установи. Роль Омбудсмена описана в 

його щорічному звіті за 2012 рік наступним чином: «Ми проводимо 

розслідування, перегляд і перевірку адміністративної поведінки органів 
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державного сектора, а також надаємо консультації та рекомендації для 

забезпечення справедливого ставлення до людей в Новій Зеландії» і 

"збереження високого рівня довіри громадськості до уряду». 

Науковий керівник Левашов О.С. 

 

УДК 351.74:343.35 

Іорданов В.О.  

Харківський національний університет внутрішніх справ 
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Поняття корупції відомо кожному громадянину. Це злочинний 

феномен, від якого страждає суспільство і держава. Особливу увагу слід 

приділити проблемі корупції в правоохоронних органах. 

Корупція – це суспільне явище, при якому дії посадових осіб завдають 

значних матеріальних і економічних збитків державі, суспільству або 

окремій компанії. Корупційні дії вчиняють як молоді, так і досвідчені 

співробітники.  

Корупція в правоохоронних органах є однією з головних загроз 

національній безпеці, оскільки корупція підриває фінансову систему, довіру 

суспільства до держави, а також здатність державних службовців захищати 

національні інтереси через використання ними свого положення з метою 

особистого збагачення. 

Найбільш поширеним типом корупції є отримання грошових коштів, 

що безпосередньо або опосередковано завдає шкоду організаціїабо державі. 

Людина, яка бере участь у корупційних схемах, майже завжди зацікавлена в 

матеріальній вигоді. 

Причинамифеномену корупції є низький рівень правової свідомості, 

ігнорування хабарником правових приписів, віра в вигідність хабарів; 

переконання в тому, що навіть легітимні вимоги не можуть бути задоволені 

законним шляхом; недостатня заробітна плата співробітників 

правоохоронних органів. 

Типовими причинами корупційноїповедінки поліцейських є 

жадібність, бажання отримати додаткові переваги, використовуючи своє 

посадові повноваження, неспроможність проявити необхідну 

принциповість, відмовити особам в їх незаконних проханнях, схильність до 

попадання під вплив інших осіб. Щоб досягти успіху в протидії корупції, 

важливо залучити до служби нові кадри, підвищити матеріальну і соціальну 

безпеку та знищити закоренілі корупційні зв'язки.Корупція має бути 

невигідною в економічній, політичній та соціальній сферах. 
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