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реалістичні цілі і, таким чином, не сприяти корупції. Це та багато інших 

обставин вимагають розробки і здійснення адміністративних і правових 

засобів для запобігання та боротьби з корупцією в органах влади і 

управління, а також розвитку інституту адміністративного судочинства, 

яке може внести істотний внесок в боротьбу з корупцією. 

Ознакою сучасної корупції є розширення сфери її впливу. Як вже 

кілька разів підкреслювалося, корупція значно послаблює державу. 

Запобігання та боротьба з нею є загальною правовою проблемою. 

Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів державної політики. Норми 

всіх галузей права повинні бути задіяні в боротьбі з цім явищем. 

Важливо підкреслити, що проблеми запобігання та боротьби з 

корупцією вимагають системного підходу. Боротьба з корупцією може 

тільки тоді принести позитивні результати, якщо більшість соціальних 

інститутів братимуть участь у відповідних антикорупційних заходах. 

Науковий консультантСорокіна Г.М.  
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Косякіна О.В. 

Донецький юридичний інститут МВС України 

Роль поліції у боротьбі з корупцією в Україні та 

Великобританії 

За сучасних умов прояви корупції стали тими чинниками, що 

створюють реальну загрозу національній безпеці та демократичному 

розвитку кожної цивілізованої країни світу, у тому числі, України. У 

протидії та боротьбі з корупцією в Україні особливу увагу слід 

приділити запозиченню міжнародного досвіду саме тих країн, що мають 

найменший рівень корупції у світі. Серед таких країн є Великобританія, 

яка входить у десятку найменш корумпованих країн світу. 

Розслідуванням корупційних діянь у Великобританії займається 

Public Sector Corruption – спеціальний підрозділ поліції у сфері боротьби 

з корупцією у громадському секторі. У випадку скоєння корупційних 

діянь в особливо великих розмірах (2 мільйони фунтів стерлінгів) або, 

якщо злочин є дуже складним, його розслідуванням займатиметься 

Serious Fraud Office. 

В Україні для протидії та боротьби з корупційними діяннями був 

створений Департамент захисту економіки як міжрегіональний 

територіальний орган Національної поліції, до завдань діяльності якого 

відноситься: 1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації 

державної політики у сфері боротьби з економічною злочинністю; 
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2) виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері економіки; 

3) протидія корупційним правопорушенням і правопорушенням, 

пов’язаним із корупцією; 4) установлення причин та умов учинення 

правопорушень у сфері економіки, а також ужиття заходів щодо їх 

усунення тощо. 

Науковий консультант Пилипенко Є.О. 

 

УДК 343.352 (470+571) : 316 

Кульчицький-Ручка Р.Р. 

Національна академія внутрішніх справ 

Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) 

Поліцейська боротьба з корупцією в Нігерії 

Корупція є поширеним явищем, яке має ознаки системності у 

нігерійському суспільстві. Вона стала невід'ємною частиною 

повсякденного життя: терпимою, прийнятною та інституціоналізованою, 

оскільки ті люди, які дають і отримують хабарі, вважають таку поведінку 

звичною. 

Є соціальні та економічні наслідки корупції. Уряди та громади 

страждають, оскільки це робить їх неекономічними в тому, що: менше 

доходів збирається, щобільше збитки для уряду значно перевищують 

індивідуальні прибутки; більше грошей виплачується за придбані 

товари та послуги; політика викривлена, щоб максимізувати корупційні 

вигоди, як правило, на користь капіталовкладень; ресурси 

відволікаються від соціальних пріоритетів розвитку; інвестиції не 

приваблюються. 

Кримінальний кодекс Нігерії та Кримінальний кодекс, які є 

всеосяжним набором кримінальних законів, що застосовуються в 

Південній та Північній Нігерії, містять положення, спрямовані на 

боротьбу з корупцією у державному секторі. У наш час інститутами 

боротьби зі злочинністю є суди, поліціяі митниця,  

Основнимифункціями поліції є: 

1. установлення та підтримання високих стандартів поведінки 

для чесного, етичного та ефективного виконання функцій поліції; 

2. забезпечення сучасним обладнанням і засобамидля виявлення 

та боротьби зі злочинністю; 

3. підготовка та перепідготовка працівників поліції;  

4. співпраця з міжнародними поліцейськими організаціями 

(наприклад, з Інтерполом) ) по всьому світу; 
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