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сконструйована для підкорення місцевих жителів і просування 

колоніальних інтересів, зберігалася після того, як країна отримала 

незалежність. 

 Поліція Індії асоціюється з поліцейським, який порушує закон, а 

неправомірні дії поліції - це потужна зброя, яка плямує імідж цієї 

інституції. Таким чином, головним завданням поліції сьогодні є 

покращення іміджу, для чого мають бути обов'язково проведені 

реформи на рівні особового складу. Рональд Сігал сказав, що "корупція 

починається зверху і пронизує все суспільство". Отже, потрібна 

загальнонаціональна рішучість до боротьби з корупцією для того, щоб 

досягти ефективності антикорупційних заходів в поліції Індії.  

Науковий консультант Іванова І. Л. 
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Проблеми запобігання та боротьби з корупцією 

Терміном «Корупція» називають хабарництво. У правовому сенсі 

корупція означає зловживання довірою у сфері управління, правосуддя, 

юстиції, економіки, політики, а також навіть в неекономічних 

об'єднаннях або організаціях (наприклад, в фондах), щоб отримати 

матеріальні або нематеріальні переваги для себе або третіх осіб, на які 

не існує законного права. 

З корупцією можна і потрібно боротися як репресивними 

методами, так й шляхом попередження та профілактики. Під репресіями 

розуміють загрозу покарання та покарання корупційних дій або інші 

санкції. Запобігання корупції - це всі заходи, які відлякують та 

стримують подібні дії, вони ускладнюють або перешкоджають 

досягненню результату. 

Аналіз боротьби з корупцією в окремих країнах свідчить про 

великий розрив між заявленими принципами рівності всіх громадян 

перед законом та фактичним станом справ. Корупція – це не тільки 

свого роду злочин, вона також сприяє поєднанню кримінальних 

структур і органів виконавчої та законодавчої влади, проникненню 

організованої злочинності в управління банками, великими 

підприємствами, в ряди керівництва торгівельних організацій, засобів 

масової інформації та в інші сфери суспільного життя. 

Кожен громадянин повинен знати правила поведінки при 

спілкуванні з співробітниками адміністрації та уряду, ставити чіткі та 
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реалістичні цілі і, таким чином, не сприяти корупції. Це та багато інших 

обставин вимагають розробки і здійснення адміністративних і правових 

засобів для запобігання та боротьби з корупцією в органах влади і 

управління, а також розвитку інституту адміністративного судочинства, 

яке може внести істотний внесок в боротьбу з корупцією. 

Ознакою сучасної корупції є розширення сфери її впливу. Як вже 

кілька разів підкреслювалося, корупція значно послаблює державу. 

Запобігання та боротьба з нею є загальною правовою проблемою. 

Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів державної політики. Норми 

всіх галузей права повинні бути задіяні в боротьбі з цім явищем. 

Важливо підкреслити, що проблеми запобігання та боротьби з 

корупцією вимагають системного підходу. Боротьба з корупцією може 

тільки тоді принести позитивні результати, якщо більшість соціальних 

інститутів братимуть участь у відповідних антикорупційних заходах. 

Науковий консультантСорокіна Г.М.  
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Роль поліції у боротьбі з корупцією в Україні та 

Великобританії 

За сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, що 

створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному 

розвитку кожної цивілізованої країни світу, у тому числі, України. У 

протидії та боротьбі з корупцією в Україні особливу увагу слід 

приділити запозиченню міжнародного досвіду саме тих країн, що мають 

найменший рівень корупції у світі. Серед таких країн є Великобританія, 

яка входить у десятку найменш корумпованих країн світу. 

Розслідуванням корупційних діянь у Великобританії займається 

Public Sector Corruption – спеціальний підрозділ поліції у сфері боротьби 

з корупцією у громадському секторі. У випадку скоєння корупційних 

діянь в особливо великих розмірах (2 мільйони фунтів стерлінгів) або, 

якщо злочин є дуже складним, його розслідуванням займатиметься 

Serious Fraud Office. 

В Україні для протидії та боротьби з корупційними діяннями був 

створений Департамент захисту економіки як міжрегіональний 

територіальний орган Національної поліції, до завдань діяльності якого 

відноситься: 1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації 

державної політики у сфері боротьби з економічною злочинністю; 
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