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напрямках. В оперативному напрямку управління виконує завдання з 

координації операцій на національному рівні та сприянню іншим 

поліцейським відомствам завдяки своїй підтримці, висловлення своєї 

думки, надання порад та ін. 

 У стратегічному напрямку управління керує пріоритетними 

напрямками діяльності, передбаченими в «Національному плані з 

безпеки», а також виконує дослідження та моніторинг корупції як 

явища. 

 Досвід Бельгії у боротьбі з корупцією є цікавим.  

 Ми вважаємо, що для створення дійсно ефективного механізму 

для боротьби з корупцією в Україні необхідно мати відповідне 

відомство з чітко визначеними функціями. Таке відомство має 

планувати власну діяльність та визначати завдання для інших 

антикорупційних національних організацій. Йому необхідно 

координувати свої зусилля з діяльністю місцевих правоохоронних 

органів та співпрацювати з відповідними світовими відомствами. 

 Науковий консультант Дягілєва Л.Д. 

 

УДК 343.9:343.35(430+438) 

Онишко К.В. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

З практики боротьби з корупцією 

Корупція, як соціальне явище, притаманна будь-якому 

суспільству, будь-якій державі. Жодна країна у світі сьогодні не може 

оголосити себе вільною від корупції. Однак окремим країнам вдається 

ефективно боротися з цим негативним явищем. 

Досвід боротьби з корупцією у Німеччині свідчить про 

ефективність задіяння громадськості для боротьби з корупцією. 

Зокрема, керівництво кримінальної поліції федеральної землі Нижня 

Саксонія впровадило прийом анонімних повідомлень від громадян про 

економічні злочини. Таке рішення було прийнято за результатами 

пілотного проекту, під час якого спецпідрозділ, до складу якого 

увійшли 9 працівників прокуратури та 33 поліцейських, протягом 

чотирьох місяців отримав 184 повідомлення. Карні справи було 

відкрито у 124 випадках, з яких 30% безпосередньо пов’язані з 

корупцією. 

Практика боротьби правоохоронних органів Польщі з проявами 

корупції свідчить також про ефективність застосування Закону про 

протидію введенню до фінансового обігу матеріальних засобів 
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нелегального чи невизначеного походження, а також про протидію 

фінансуванню тероризму від 16 листопада 2000 р. 

Існує також зворотній зв’язок – правоохоронні органи надають 

необхідну інформацію органу фінансової розвідки для її використання 

відносно зобов’язаних інститутів (припинення угод, блокування 

рахунків тощо). Таким чином до одного центру збігається інформація 

про конкретні фінансові угоди та про діяльність щодо встановлення 

їхньої причетності до фінансових чи економічних злочинів. 

Представники правоохоронних органів мають можливість співставити 

базу фінансових даних із базою даних про злочини. 

Практика роботи правоохоронних органів багатьох країн світу у 

цьому напрямі свідчить про те, що саме досконалість нормативно-

правового забезпечення протидії вказаному явищу та наявність 

ефективної системи протидії йому на національному й міжнародному 

рівнях є однією з головних умов успішного вирішення зазначеного 

питання. Слід зазначити, що у багатьох державах з метою здійснення 

цілеспрямованих заходів розроблені, ухвалені та діють спеціальні 

закони щодо боротьби з корупцією. 

Науковий консультант Сорокіна Г.М.  

 

УДК 351.74:343.35(474.2) 

Пихтін О.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Боротьба з корупцією в поліції Естонії 

 Загальний рівень Естонії стосовно корупції, а особливо корупції 

в поліції, невеликий в порівнянні до середньої величини Євросоюзу. В 

Естонії Управління поліції безпеки і Управління поліції відповідальні 

за розслідування і врегулювання будь-яких випадків корупції поліції. Їх 

головною метою є збір даних і розробка антикорупційних заходів. Ці 

управління включають в себе чотири регіональні відділи, які, головним 

чином, мають справу з корупцією в оточенні вищих посадовців. 

Більшість їх особового складу отримали вищу освіту з спеціальним 

навчанням з розслідування корупції. Їх основною метою є 

розслідування випадків корупційних злочинів, здійснених тільки 

посадовцями. Досягненням цього управління було розслідування справ 

широкомасштабних злочинів і корупційних дій посадовців в 

прикордонній охороні та на митниці. Всі поліціанти Естонії повинні 

отримати коротку початкову антикорупційну підготовку, а деякі 

повинні проходити її в безперервно. Загальна поліція Естонії перебуває 
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