
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 

 123 

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. 
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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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кумівство чи державне захоплення, становить більше 5% світового ВВП 

- 2,6 трлн. Сама корупція у державному секторі вартістю лише в 1,5-2 

мільярди доларів США щорічно отримує хабарі від світової економіки, 

і ще більше стягується з точки зору стриманого економічного 

зростання, втрати податкових надходжень і стабільної бідності.  

Згідно зі Звітом про іноземні хабаріОрганізації розвитку 

економічного співробітництва (ОЕСР) від 2014 р., видобувна 

промисловість, будівництво та телекомунікаційні системи є секторами, 

найбільш постраждалими від корупції, Ефекти величезні: від відмови 

компаній інвестувати в країнидо спотворення конкуренції та виходу з 

ринку. 

Багато частин світу продовжує страждати від корупції та 

створювати значні ризики для компаній, які прагнуть вести там бізнес.  

Індекс сприйняття корупції організації «Міжнародна 

транспарентність» (неурядової групи з боротьби з корупцією), який за 

оцінками експертів та бізнесменів належить 180 країнам і територіям за 

їх існуючими рівнями корупції в державному секторі, використовує 

шкалу від 0 до 100, де 0 балів означає дуже корумповану країну та 100 

балів – країну без корупції. Цього року індекс встановив, що більше 

двох третин країн має нижче 50 балів, середній бал 43. На жаль, 

порівняно з останніми роками, ці результати не є новими. 

Відсутність незалежної судової системи та вільних засобів 

масової інформації, обмеження громадянського суспільства та свобода 

слова також є важливими перепонами у боротьбі з корупцією. Якщо 

країна не може подолати корупцію в межах своїх кордонів, сподіватися 

на ефективну боротьбу з корупцією на міжнародному рівні немає сенсу. 
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Корупція підриває ефективність правоохоронних органів, 

ефективність і легітимність поліцейських сил / служб при виконанні 

ними своїх функцій і підриває довіру громадськості до правоохоронної 

діяльності та правосуддя. Ефективна поліцейська діяльність вимагає 

боротьби з усіма формами корупції при виконанні поліцейських 

функцій і заохочення високих стандартів чесності, сумлінності і етичної 

поведінки співробітників поліції і інших співробітників поліцейські 
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