
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 

 122 

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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наркотиками та проституція. Захищені злочинні дії часто є 

прибутковими джерелами доходів для організованої злочинності. 

Згідно з теорією гнилого яблука, корупція - це робота незначної 

кількості, нечесних, аморальних поліцейських. Експерти відкидають цю 

теорію, оскільки вона не може пояснити, чому стільки корумпованих 

офіцерів зосереджено в певних поліцейських організаціях, а не в інших. 

Наприклад, корупція, що пов’язаназ наркотиками, є неминучим 

наслідком правоохороної діяльності пов’язаної з наркотиками. 

Постачальники цих незаконних товарів і послуг використовують 

частину свого прибутку для підкупу поліції, щоб забезпечити 

продовження діяльності кримінальних підприємств. 

 Оскільки корупція передбачає кримінальну поведінку, можливе 

переслідування корумпованих працівників поліції. Оскільки прокурори 

залежать від поліції, яка збирє докази та розслідує справи, вони часто 

не хочуть «вкусити руку, яка годує їх». 

Законодавцям слід переосмислити закони, які створюють 

можливість для корупції. Така переоцінка була б заснована на визнанні 

того, що основна частина корупції в поліції є результатом законів, які 

передбачають кримінальну відповідальність за вживання наркотиків, 

проституцію та азартні ігри. Будь-яка серйозна спроба боротися з 

поліцейською корупцією повинна починатися з питання 

декриміналізації. Декриміналізація передбачає скасування 

кримінальної мітки від злочинів без потерпілих шляхом легалізації та 

регулювання їх. Декриміналізація могла би суттєво допомогти 

вирішенню проблеми корупції в поліції. Однак сумнівно, що будь-який 

законодавчий орган держави буде серйозно розглядати легалізацію 

наркотиків або будь-яких інших заборонених товарів і послуг у 

найближчому майбутньому. 

 Науковий консультантПолтавська Д.В. 
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Глобальна антикорупційна діяльністьправоохоронних 
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Корупція як зловживання державною чи особистою посадою з 

метою отримання особистої вигоди є однією з найбільших перешкод 

для сталого економічного, політичного та соціального розвитку. 

Вартість корупції, яка включає в себе хабарництво, розкрадання, 
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