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1) Виплата грошей для роботи у поліції. 

(2) Виплата грошей високопоставленим посадовим особам для 

кращих робочих умов. 

3) Виплата за вибір відпустки. 

(4) Суворе дотримання кодексу мовчання стосовно корупції з 

боку поліції. 

(5) Виплата за кар’єрний ріст. 

Більшість типів внутрішньої корупції рідко оприлюднюються і 

зазвичай не є об'єктом федерального обвинувачення. Але, через те, що 

вони часто взаємозалежні, ліквідація зовнішньої корупції може 

спричинити усування багатьох форм внутрішньої корупції поліції. 

Таким чином, широкомасштабні розслідування та судове 

переслідування зовнішньої корупції в поліції можуть мати потенційно 

значний вплив на всі аспекти поліцейської корупції.  
Науковий консультантКальченко Т.М 
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Національна академія внутрішніх справ 

Сінгапур. Досвід поліції у боротьбі з корупцією 

Зважаючи на європейські перспективи України та її курс на 

інтеграцію до Європейського Союзу, наразі існує нагальна потреба 

побудови ефективного та дієвого механізму запобігання та протидії 

корупції у визначеній сфері. 

До країн, які змогли подолати або суттєво зменшити корупцію 

належить Сінгапур. Уряд країни усвідомлював, що передбачені законом 

покарання не будуть дієвими, якщо вони не спиратимуться на 

ефективне правозастосування. Тому було прийнято рішення про 

створення Бюро – універсального антикорупційного агентства. 

Запорукою успішного функціонування Бюро з розслідування випадків 

корупції в Сінгапурі є Закон «Про запобігання корупції», прийнятий 17 

червня 1960 року зі змінами та доповненнями, чинний і сьогодні, – 

основний нормативно-правовий акт у цій сфері.  

Для ефективного правозастосування слідчих Бюро наділено 

надзвичайними повноваженнями. Вони мають виключне право без 

рішення суду затримувати і обшукувати осіб, підозрюваних у 

корупційних діяннях, до яких є претензії на підставі інформації з 

достовірних джерел, можуть вести розслідування стосовно їхніх 

дружин, дітей, родичів і поручителів. Законною практикою стало 



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 

 109 

надання громадянами на вимогу слідчих потрібної їм конфіденційної 

інформації. Відмова від співпраці зі слідством і приховування 

інформації розглядаються як правопорушення і караються штрафом до 

10 тис. доларів США або взяттям під варту на термін до року. До суду 

можна притягнути будь-якого громадянина незалежно від його статусу 

і рангу. Всі закінчені розслідуванням справи передаються прокурору з 

пропозицією вжити щодо конкретних осіб передбачені законом дії. 

На наш погляд, враховуючи позитивний досвід Сінгапуру, можна 

стверджувати, що для української антикорупційної практичної 

діяльності перед усім потрібне удосконалення законодавчих актів, які 

стосуються не тільки безпосередніх виконавців, а й їхніх близьких. І 

саме послідовне виконання цих законів гарантувало б ефективне 

запобігання і протидію цьому негативному явищу.  

Науковий керівник Хабло О.Ю.  
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Діяльність антикорупційного підрозділу поліції Норвегії 

Норвегія підписала основні міжнародні антикорупційні 

конвенції, серед яких Конвенція ОЕСР(1997), Конвенція Ради Європи 

(1990), Конвенції ООН (2000 та 2003). 
Основні положення про хабарництво та корупцію містяться в 

Норвезькому Кримінальному кодексі(жовтень 2015) і застосовуються 

до всіх видів працевлаштування, посад або призначень. 
Норвезьке законодавство про боротьбу з корупцією не розрізняє 

іноземних та вітчизняних державних службовців. 
В Норвегії є одна національна поліція та орган прокуратури - 

Національна влада з розслідування та кримінального переслідування з 

питань економічної та екологічної злочинності в Норвегії В межах 

звичайної поліції існують спеціальні правоохоронні команди, що 

складаються з експертів з фінансових злочинів.  
Порушення вчинено, якщо хабар пропонується в усній або 

письмовій формі. Це також вважається злочином, якщо така пропозиція 

приймається або якщо правопорушник вимагає хабара. Укладання 

усного договору, який включає хабар, є злочином. 
З 2003 по 2015 рік було вивчено близько 40 основних справ про 

корупцію, в результаті чого фізичні та юридичні особи отримали 

покарання у судах Норвегії. 
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