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Головним кроком у протидії корупції є змусити правову систему 

працювати та забезпечити виконання законів. Кожна корумпована особа 

повинна бути покарана. Позбутися корупції практично неможливо, але це не 

означає, що протидіяти їй не потрібно. Важливим засобом протидії корупції 

є принцип рівності громадянина і держави перед законом і судом. На 

сьогодні відсутність цього принципу призводить до зловживання 

працівниками правоохоронних органів своїми повноваженнями.  
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Боротьба з корупцією у Великобританії 

У Великобританії проблеми корупції знаходяться в центрі уваги 

вчених-кримінологів і практичних працівників правоохоронних органів. 

Розслідуванням діянь, які підпадають під ознаки корупції, займається 

поліція. У структурі підрозділу по боротьбі з шахрайством поліції 

Великобританії існує спеціальна секція, де працюють детективи, які 

займаються розслідуванням злочинів у громадському та державному секторі. 

Вона називається «PublicSectorCorruptionSector». Якщо збитки від 

корупційного діяння перевищують суму в 2 мільйони фунтів стерлінгів або 

злочин є дуже складним, такий злочин буде розслідуватися Організацією по 

розслідуванню серйозного шахрайства (SeriousFraudOffice -SFO). 

SFO - це незалежна урядова установа, яка здійснює свою діяльність 

лише на території Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Її юрисдикція не 

поширюється на Шотландію, острів Мен та Нормандські острови. Справи 

про корупцію у Великобританії розглядаються у відповідності до норм 

загального права (основаного на судових прецедентах та звичаях) та 

статутного права. 

Основним документом, у якому закріплені повноваження SFO є закон 

«Про кримінальне судочинство» 1987 р. Відповідно до цього закону SFO 

проводить розслідування у співпраці з поліцією. Створення SFO або 

прикріплення поліцейських до розслідування справ в SFO не вплинуло на 

конституційну незалежність органів поліції. Їхня організаційна структура та 

підзвітність залишилися незмінними. Поліцейські входять до складу слідчих 

груп SFO. Участь поліції приносить значні результати завдяки професійному 

досвіду працівників поліції та їх знання обстановки на місцях, в той час як 
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працівники SFO знаються в основному на сфері фінансів та права. Проте 

поліцейські не мають особливих повноважень як деякі службовці SFO. 
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Корупція одна з великих проблем XXI століття. Це негативне 

явище існує у всіх країнах світу, але в різних масштабах. Корупція як 

транснаціональне явище становить загрозу всій світовій спільноті. 

Корупція в міжнародно-правових актах визначається як одна з 

глобальних проблем в сфері забезпечення міжнародного правопорядку. 

Міжнародне співтовариство прагне до об'єднання зусиль у справі 

попередження і припинення корупції. Протидія корупції здійснюється в 

різних країнах виходячи з їх історичного, а іноді і релігійного розвитку. 

Антикорупційна боротьба в цих країнах проходить з різним ефектом і 

за різними напрямками. 

В даний час заходи щодо попередження корупції представлені в 

міжнародних антикорупційних програмах: 

- глобальна програма проти корупції ООН; 

- Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у 

міжнародних комерційних операціях; 

- Конвенція ООН проти корупції і т.д. 

У світі існує багато країн, які успішно впоралися з корупцією або 

знизили її масштаби. Яскравим прикладом є сучасний Сінгапур, який 

займає лідируюче місце в світі по відсутності корупції. Країна 

перебувала у вкрай важкому економічному становищі і була наскрізь 

пронизана беззаконням. 

Це послужило підставою для прийняття цілої системи заходів, 

що відрізнялися строгістю і послідовністю. Щоб вирішити проблему, 

було створено бюро з розслідування корупції з широкими 

повноваженнями, куди громадяни змогли звертатися зі скаргами на 

держслужбовців і вимагати відшкодування збитків. Були введені 

жорсткі економічні санкції за хабарі або відмова від участі в 

антикорупційних розслідуваннях. Одночасно з цим було посилено 

заходи кримінального покарання за корупційні дії. Також 17 червня 

1960 був прийнятий Акт про протидію корупції, який містив важливі 
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