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 Покаранням за корупційні дії в Нідерландах є різні заходи 

примусу: від звільнення службовця з посади до повної заборони на 

роботу в системі державної влади. Закон Великобританії «Про боротьбу 

з хабарництвом» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк до 10 років, а корумповані компанії можуть бути покарані без 

обмежень.  

У Франції антикорупційне законодавство спрямоване на 

запобігання здійсненню службових функцій в особистих інтересах. За 

законом Франції той, хто вважається корумпованим, карається від 7 до 

10 років позбавлення волі. 

У цій боротьбі велику роль відіграє поліція, як орган охорони 

правопорядку. Вона відносить корупцію до тяжких злочинів: Як той, 

хто дає хабар, так й той, хто бере його, скоюють злочин.Обов'язки 

поліції включають захист фізичних осіб, суспільства та держави від 

протиправних посягань; переслідування та розслідування злочинів, 

пов'язаних з корупційною діяльністю; державний захист жертв, свідків 

та інших осіб, які беруть участь в таких кримінальних процесах. 

Науковий консультантСорокіна Г.М. 
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Єрмакова К.С. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Протидія корупції: наскільки корумпована поліція 

США? 

Корупція є однією з найактуальніших проблем сучасного світу. 

Об’єктивні фактори її розвитку свідчать про те, що корупція створює 

суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства, і її поширення 

складає загрозу національній безпеці. 

Корупція – явище соціальне, і боротьба з нею не може 

обмежуватись лише встановленням і застосуванням юридичної 

відповідальності. У системі попередження корупції важливою є позиція 

громадськості. Виділяють три основні складові успішної протидії 

корупції: належне антикорупційне законодавство, ефективність його 

застосування відповідними державними органами та політична воля 

керівництва держави протидіяти корупції у всіх сферах і на всіх рівнях 

державної влади. 

У США антикорупційне законодавство характеризується 

надзвичайною суворістю. У разі висунення звинувачення в корупції 

поліцейського, не тільки його діяльність, але й робота безпосереднього 
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керівника підлягає обов’язковій перевірці. Перевіряється робота 

підлеглих поліцейського, щодо якого висунуто звинувачення в корупції. 

Американським поліцейським категорично заборонено приймати будь-

якіпідношення в будь-якійформі. 

Певні місцевості в США є незвичайно корумпованими, 

наприклад, великі міста та деякі сільські райони, але 98% території 

США вважаються некорумпованою. Деякі ресторани надають 

поліцейським знижки або безкоштовні обіди в обмін на те, що їх баки 

для сміття порушують правила благоустрою в місті. 

В США організована спеціальна робота з профілактики 

правопорушень посадових осіб. Зазначена діяльність здійснюється 

шляхом реалізації системи відомчого контролю, основу якого 

складають два елементи: моніторинг матеріального добробуту 

службовців та їх близьких, а також повсякденний контроль за їх 

службовою діяльністю. Як результат, корупція в поліції США 

знаходиться на досить низькому рівні. 

Науковий консультант ЮртаєваК. В.  
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Запорожець А.К. 

Національна академія внутрішніх справ 

Корупція в поліції: європейські перспективи 

Корупція серед працівників поліції посилює стурбованість з боку 

влади та громадськості у багатьох європейських державах. Так як 

жодних перевірок щодо судової влади, обраних політиків, митників 

ніколи не було, як наслідок боротьба з корупцією в поліції стала 

загальноєвропейською. Протягом останнього десятиріччя в ряді 

європейських країн було створено багатоінституційні системи для 

цілісності поліції. На рівні ЄС були впроваджені такі платформи, як 

"Європейські партнери проти корупції" (EPAC), що дозволило 

спеціалізованим антикорупційним інституціям співпрацювати та 

обмінюватися досвідом. Крім того, в Європолі, Інтерполі та ООН 

розробили та поділилися схемами спільних стандартів та належної 

практики запобігання корупції в поліції. 

Після реформ у поліції система внутрішнього контролю 

поступово виходила за межі початкової вузької структури, пов'язуючи 

контрольні та професійні стандарти в повсякденній роботі поліції з 

дисциплінар-ними та виконавчими функціями. Ця реформа змінила весь 

підхід до внутрішнього контролю: нова система стала інструментом 
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