
Роль поліції у боротьбі з корупцією (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників  

XІХ Студент. наук-практ. конф. інозем. мовами, 20 квіт. 2018 р., м. Харків, Україна 

 96 

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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 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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законів, намагаючись керувати поведінкою поліціантів, то поліціанти 

почувають себе скривдженими із-за динамічної і невизначеної природи 

своєї роботи. Це призводить до того, що поліціанти віддаляють себе від 

відомчої відповідальності в спробі розвивати самозахист. Зовнішні 

зміни в суспільстві також впливають на корупцію в правоохоронних 

органах. Корупція відображає область можливостей. Починаючи з 

вимагань у кишенькових злодіїв і закінчуючи залученням до торгівлі 

наркотиками, існують можливості принесення вигоди собі самому. 

Можливості для корупції зростають, коли є великий перелік 

повноважень на власний розсуд, наданих поліціанту. Зміни, які є 

частиною суспільства, впливають на правоохорону, яка потім у свою 

чергу, впливає на підготовку, котру повинні отримати поліціанти. Ці 

різні зміни приведуть до поліпшення поліційної діяльності, яка потім 

зможе краще служити суспільству. І, на кінець, підготовка поліціантів 

визнає потребу в програмах, які забезпечують поліціантів 

життєвореальними сценаріями. До успішної учбової програми входять 

чотири елементи: вивчення дій в контексті , включення головних тем до 

всього учбового плану, моделювання сценаріїв і ретельне їх 

обговорення після впровадження. На додаток, навчання етики має 

спонукати поліціантів ставити собі три питання, коли вони стикаються 

з етичною дилемою. Чи незаконно це? Чи антиполітично це? Чи це 

проти мого особистого морального кодексу? До того ж, краща освіта і 

підготовка поліціантів призводить до більш позитивного ставлення їх 

до своєї роботи. Чим більш освіченим є поліціант взагалі, тим вище 

рівень рішення проблеми, вища оцінка культурної різноманітності, 

більше умінь в роботі і встановленні стосунків з суспільством. У 

поліціантів, які більш освічені, також більш етичні прийняття рішень і 

менша корупція. Ретельніша підготовка і успішне навчання призводить 

до підвищення престижу і зростання поваги до правоохоронців, що, в 

свою чергу, може зменшити корупцію. 

Науковий консультант Шишка О.Р. 
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Останнім часом зусилля, спрямовані на боротьбу з корупцією, 

зросли, але ці заходи все ще схожі на «боротьбу проти вітряних млинів». 
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