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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.  

 

УДК 343.352 

Білочицький Я.Д., Нагай Д.М. 

 Національна академія внутрішніх справ 

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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Міністерство закордонних справ Норвегії, Норвезьке агентство з 

розвитку співробітництва та Норвезький Корпус Миру розробили 

систему повідомлення, яка дозволяє будь-кому, хто має інформацію про 

передбачувану корумпованість, повідомити про підозри через 

внутрішні звіти та зовнішніх партнерів. 

Науковий керівникГалдецька І.Г. 
 

УДК 351.74:343.35(5+6) 

Найда В.O.  

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Причини корупції в поліції в країнах, що розвиваються 

Немає жодної країни в світі, яка була би абсолютно не корумпованою. 

В розвинених країнах корупція недопустима, і корумпованих осіб 

звільнюють. У більшості країн, що розвиваються, корупція поширена у 

повсякденному житті. Суспільство навчилося жити з цим, вважаючи 

корупцію невід'ємною частиною своєї культури. Корупція, як правило, є 

допустимим соціальним явищем в країнах, що розвиваються, і її рівень 

набагато вище, ніж у розвинутих країнах. 

Корупція є поширеною та історично стійкою частиною багатьох 

поліцейських структурах. Вона виникає через повсякденні обов’язки 

поліцейського. Існує кілька причин для цього. Спільними рисами країн, що 

розвиваються, є недостатній розвиток економіки, низький рівень освіти та 

заробітної плати, тенденція сплачувати гроші за кар'єрне зростання. Інакше 

кажучи, існують постійні та змінні фактори, що призводять до того, що 

поліцейські пов’язані з корупцією. 

Постійними факторами є свобода дій, низький рівень контролю, 

низька громадська обізнаність, солідарність в структурі, низька заробітна 

плата та контакти з правопорушниками. Зазвичай, поліцейський може 

використовувати свої повноваження на свою користь, знаючи про те, що 

його не контролюють. Це незабаром може призвести до більшої впевненості 

і корумпованої поведінки. 

Змінними факторами є політика, недоторканність керівництва, 

недостатність нормативно-правових актів за корупційні дії та цинізм до 

загально прийнятих норм моралі. Система правосуддя в країнах, що 

розвиваються, також досить корумпована. Щоб покарати корумпованого 

поліцейського, який намагається уникнути судового переслідування, 

найнявши досвідчених високооплачуваних адвокатів, потрібно багато років. 

Країни Африки домінують у рейтингу 25 найбідніших країн світу, і 

лише чотири країни не є африканськими. Це Афганістан, Кірибаті, 
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