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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. 
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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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