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працівники SFO знаються в основному на сфері фінансів та права. Проте 

поліцейські не мають особливих повноважень як деякі службовці SFO. 

Науковий керівникСамойлова Ю.І. 
 

УДК [342.9:324]:351.74 

Ковальов М.Л. 

 Донецький юридичний інститут МВС України 

Міжнародна боротьба з корупцією. Досвід Сінгапуру 

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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пункти, покликаних подолати недоліки протидії корупції та посилити 

можливості антикорупційного департаменту. 

Співробітникам Бюро дозволили проводити арешт і обшук 

підозрюваних, вивчати будь-який банківський рахунок, цінні папери і 

дані про покупки будь-якого підозрюваного в порушенні правил, 

встановлених Актом про протидію корупції, на тих же умовах отримати 

доступ до банківських рахунків будь-якого чиновника, а при 

необхідності - його дружини , дітей і т.д. 

Бюро отримує і розслідує скарги про факти корупції в 

державному та приватному секторах; розслідує посадові злочини і 

неправомірну поведінку чиновників; вивчає процедури діяльності 

державних органів, щоб виявити можливості для корупційних ситуацій. 

Приклад Сінгапуру показує як можна завдяки політичній волі, 

ефективному антикорупційному законодавству та непідкупному 

незалежному агентству всього за кілька років звести корупцію до дуже 

низького рівня. 
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Запобігання та боротьба з корупцією 

Репутація та цілісність державного управління є 

основоположними для норм закону. Тому запобігання та боротьба з 

корупцією це важлива мета землі Баден-Вюртемберг. 

Корупція відбувається в двох формах: Ситуативна корупція 

характеризується спонтанними пропозиціями про хабарництво та їх 

прийняттям, які часто розвиваються з повсякденних ситуацій. Під 

структурною корупцією слід розуміти випадки, коли хабар дається і 

береться за планом і в певний строк.  

У 2015 році було зареєстровано 213 корупційних злочинів в 

кримінальній поліцейській статистиці. 

Відповідно до пакета заходів щодо запобігання та боротьби з 

корупцією при Управлінні кримінальної поліції землі, була створена 

міжвідомча координаційна група з протидії корупції. Координаційна 

група розробляє рекомендації щодо запобігання та боротьби з 

корупцією. 
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