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Судові переваги в обмін на непостійні платежі та хабарі є 

недопустимими.       

 Країна добре працює щодо надійності поліцейських служб для 

захисту компаній від злочинів. У законодавстві США прописані складні 

та широкі механізми для розслідування та переслідування корупційних 

дій. Найбільш поширеним законом про боротьбу з корупцією в світі є 

Закон про іноземні корупційні дії, який забороняє особам та 

організаціям США підкупати іноземних державних службовців. Закон 

про іноземні корупційні дії допомогає компаніям уникати корупційних 

ризиків за кордоном та дотримуватися законодавства.  

Науковий консультантКальченкоТ.М.  

 

УДК 351.746:343.35(44) 

Симоненкова М.Ю. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Боротьба з корупцією у Франції 

На міжнародному рівні Франція ратифікувала декілька важливих 

міжнародних конвенцій з боротьби з корупцією, такі як «Конвенція про 

боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних 

ділових операціях» (ОЕСР, 17грудня 1997) та «Конвенція про боротьбу 

з корупцією (Організація Об’єднаних Націй, 31 жовтня 2003)». 

Навіть, якщо інвестори не розглядають корупцію як проблему 

для ведення справ у Франції і підприємства, які функціонують у країні, 

мають добру репутацію, Франція як і багато інших країн, визнає 

збільшення кількості корупційних злочинів. 

Унаслідок цих фактів, на підставі Закону № 2016-1691 від 

09.12.2016 «Щодо прозорості, боротьби з корупцією і модернізації 

суспільного життя» було створене французьке Агентство боротьби з 

корупцією. Французьке Агенство боротьби з корупцією змінило 

Центральний офіс із запобігання корупції. Перебуваючи при міністрі 

юстиції та міністрі з питань бюджету, Агенство допомагає задіяним 

відомствам та особам, які стикаються з корупцією, її попередити та 

визначити.  

Французьке Агенство боротьби з корупцією наділенe 

повноваженнями зконтролю, які дозволяють останньому перевірити 

реальність та ефективність задіяних механізмів дотримання 

антикорупційних правил підприємствами, державними адміністраціями 

або місцевою владою. Такий контроль стосується як державних 
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адміністрацій або місцевих органів влади, так і суб'єктів 

господарювання (приватних або державних підприємств).  

Французьке Агентство боротьби з корупцією виконує фунції 

консультування та допомоги, а також контролюючі функції. 

Серед фунцій консультування та допомоги розрізняють такі 

функції, як:1) надання допомоги компетентним органам влади та 

особам з метою запобігання та виявлення фактів корупції; 2) 

централізація та поширення інформації для запобігання та виявлення 

порушень справедливості; 3) розробка рекомендацій щодо надання 

допомоги державним та приватним юридичним особам у запобіганні та 

виявленні порушень справедливості; 4) підготовка багаторічного 

національного плану боротьби з порушенням законності та щорічної 

звітності про таку діяльність; 5) підтримка державних адміністрацій, 

місцевих органів влади, фізичних або юридичних осіб. 

 Виконуючи свої контролюючі функції французьке 

антикорупційне агентство: 1) контролює якість та ефективність 

процедур, що використовуються для боротьби з порушеннями 

справедливості;2) контролює виконання та здійснює контроль за 

судовими заходами. 

Беручи до уваги досвід Франції у боротьбі з корупцією, ми 

вважаємо, що в Україні необхідно створити неупереджений та 

кваліфікований антикорупційний орган для ефективної боротьби з 

будь-якою формою корупції. 

Науковий консультант Дягілєва Л.Д. 
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Поліцейська корупція і законодавчий контроль 

Корупція у поліції - це зловживання поліцейськими 

повноваженнями для особистої вигоди. Приклади включають 

вимагання (наприклад, вимагаючи грошей за не оформлення дорожніх 

штрафів) та хабарництво (наприклад, приймання грошей в обмін на 

невиконання закону). 

 Поліцейська корупція дорого обходиться. По-перше, корупційна 

дія є злочином. По-друге, поліцейська корупція зменшує цілісність 

поліції і підриває імідж правоохоронних органів у громадськості. По-

третє, корупція захищає злочинну діяльність, таку як торгівля 
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