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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. 

Науковий керівник Філіпенко А.C. 

 

УДК 343.9:343.35(430.127) 

Ковальчук Д.Ю. 
Національна академія Національної гвардії України 

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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Суттєві заходи щодо запобігання та боротьби з корупцією 

містяться в спільному адміністративному положенні уряду землі та 

міністерств, яке знову вступило в силу з 1 січня 2013 року. 

Окрім загальних та організаційних правил, існують спеціальні 

правила для регулювання таких тем, наприклад, як спонсорство або 

прийняття подарунків, винагород та інших пільг.  

Подальшими важливими діями у боротьбі з корупцією в землі 

Баден-Вюртемберг є створення посади юрисконсульта з питань 

боротьби з корупцією та анонімна система повідомлення. 

У 2009 році в землі Баден-Вюртемберг вперше був призначений 

юрисконсульт з питань боротьби з корупцією. Як незалежний експерт 

він отримує повідомлення, які можуть містити підозри в скоєнні 

корупційних злочинів і перевіряє їх зміст та кримінальну актуальність. 

Мета його роботи - розслідування корупційних справ. Юрисконсульт 

може гарантувати інформатору збереження таємниці за його баханням. 

1 вересня 2012 року Управління кримінальної поліції землі 

Баден-Вюртемберг активізувало так звану “анонімну систему 

повідомлень” для всіх громадян. Контакт у цій Інтернет - системі 

здійснюється через анонімні поштові скриньки. IP - адреси 

інформаторів не зберігаються. Ви можете звернутися до поліції через 

цю систему, зберігаючи свою анонімність у будь-який час. 
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Боротьба з корупцією як частина підготовки 

поліціантів 

 Є декілька технологічних переваг в поліційній діяльності і в 

правоохороні, які змогли б впливати на розміри корупції. З розвитком 

технологій з’являється більше прозорості. Ця прозорість призвела до 

підвищення відповідальності і більшого контролю. Перші системи 

аналізу є досконалою технологічною перевагою, яка допомагає 

розуміти, як можна вливати на корупцію. Ці системи підвищили 

поліційну відповідальність, перевіривши дії окремих поліціантів, схеми 

арештів, робочі проблеми, накопичені скарги і різні інші чинники. Ці 

системи спираються на дані, щоб виявити поліціантів, чия діяльність 

створює проблеми, а потім може бути запропоноване втручання, 

зазвичай поради, або перепідготовку, щоб виправити такі робочі 

проблеми. Оскільки відділи і законодавчі органи створюють все більше 
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