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державного сектора, а також надаємо консультації та рекомендації для 

забезпечення справедливого ставлення до людей в Новій Зеландії» і 

"збереження високого рівня довіри громадськості до уряду». 

Науковий керівник Левашов О.С. 

 

УДК 351.74:343.35 

Іорданов В.О.  

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Протидія корупції в органах поліції 

Поняття корупції відомо кожному громадянину. Це злочинний 

феномен, від якого страждає суспільство і держава. Особливу увагу слід 

приділити проблемі корупції в правоохоронних органах. 

Корупція – це суспільне явище, при якому дії посадових осіб завдають 

значних матеріальних і економічних збитків державі, суспільству або 

окремій компанії. Корупційні дії вчиняють як молоді, так і досвідчені 

співробітники.  

Корупція в правоохоронних органах є однією з головних загроз 

національній безпеці, оскільки корупція підриває фінансову систему, довіру 

суспільства до держави, а також здатність державних службовців захищати 

національні інтереси через використання ними свого положення з метою 

особистого збагачення. 

Найбільш поширеним типом корупції є отримання грошових коштів, 

що безпосередньо або опосередковано завдає шкоду організаціїабо державі. 

Людина, яка бере участь у корупційних схемах, майже завжди зацікавлена в 

матеріальній вигоді. 

Причинамифеномену корупції є низький рівень правової свідомості, 

ігнорування хабарником правових приписів, віра в вигідність хабарів; 

переконання в тому, що навіть легітимні вимоги не можуть бути задоволені 

законним шляхом; недостатня заробітна плата співробітників 

правоохоронних органів. 

Типовими причинами корупційноїповедінки поліцейських є 

жадібність, бажання отримати додаткові переваги, використовуючи своє 

посадові повноваження, неспроможність проявити необхідну 

принциповість, відмовити особам в їх незаконних проханнях, схильність до 

попадання під вплив інших осіб. Щоб досягти успіху в протидії корупції, 

важливо залучити до служби нові кадри, підвищити матеріальну і соціальну 

безпеку та знищити закоренілі корупційні зв'язки.Корупція має бути 

невигідною в економічній, політичній та соціальній сферах. 
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Головним кроком у протидії корупції є змусити правову систему 

працювати та забезпечити виконання законів. Кожна корумпована особа 

повинна бути покарана. Позбутися корупції практично неможливо, але це не 

означає, що протидіяти їй не потрібно. Важливим засобом протидії корупції 

є принцип рівності громадянина і держави перед законом і судом. На 

сьогодні відсутність цього принципу призводить до зловживання 

працівниками правоохоронних органів своїми повноваженнями.  

Науковий консультант Юртаєва К. В. 
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Боротьба з корупцією у Великобританії 

У Великобританії проблеми корупції знаходяться в центрі уваги 

вчених-кримінологів і практичних працівників правоохоронних органів. 

Розслідуванням діянь, які підпадають під ознаки корупції, займається 

поліція. У структурі підрозділу по боротьбі з шахрайством поліції 

Великобританії існує спеціальна секція, де працюють детективи, які 

займаються розслідуванням злочинів у громадському та державному секторі. 

Вона називається «PublicSectorCorruptionSector». Якщо збитки від 

корупційного діяння перевищують суму в 2 мільйони фунтів стерлінгів або 

злочин є дуже складним, такий злочин буде розслідуватися Організацією по 

розслідуванню серйозного шахрайства (SeriousFraudOffice -SFO). 

SFO - це незалежна урядова установа, яка здійснює свою діяльність 

лише на території Англії, Уельсу та Північної Ірландії. Її юрисдикція не 

поширюється на Шотландію, острів Мен та Нормандські острови. Справи 

про корупцію у Великобританії розглядаються у відповідності до норм 

загального права (основаного на судових прецедентах та звичаях) та 

статутного права. 

Основним документом, у якому закріплені повноваження SFO є закон 

«Про кримінальне судочинство» 1987 р. Відповідно до цього закону SFO 

проводить розслідування у співпраці з поліцією. Створення SFO або 

прикріплення поліцейських до розслідування справ в SFO не вплинуло на 

конституційну незалежність органів поліції. Їхня організаційна структура та 

підзвітність залишилися незмінними. Поліцейські входять до складу слідчих 

груп SFO. Участь поліції приносить значні результати завдяки професійному 

досвіду працівників поліції та їх знання обстановки на місцях, в той час як 
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