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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ  
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Анотація. Досліджено адміністративно-правові засоби запобігання корупції у системі Національної 
поліції. Розглянуто категорію «правові засоби» у контексті сучасної наукової думки. Під час проведення 
аналізу обґрунтовано необхідність розвитку інституту адміністративно-правових засобів запобігання 
корупції як найбільш застосованих правових засобів у системі запобігання корупції з огляду на міжнародні 
нормативно-правові документи у сфері, що досліджується. Розкрито значення правових заборон і 
правових стимулів у системі адміністративно-правових засобів. Визначено значення антикорупційних 
стандартів щодо адміністративно-правових засобів запобігання корупції в органах Національної 
поліції та необхідність їх розроблення залежно від специфіки діяльності підрозділу. Сформульовано 
концептуальні завдання вдосконалення адміністративно-правових засобів запобігання корупції в 
органах Національної поліції.
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ADMINISTRATIVE MEASURES  
FOR PREVENTION OF CORRUPTION  

IN THE BODIES OF THE NATIONAL POLICE 

Abstract. The administrative measures for preventing corruption in the system of the National Police are 
investigated. The category “legal measures” in the context of modern scientific thought is considered in the 
theoretical aspect. The normative and legal framework for preventing corruption in the National Police is 
analyzed. During the analysis, the need to develop the institution of administrative measures for preventing 
corruption as the most widely used legal means in the system of preventing corruption in terms of international 
instruments in this field is substantiated. The significance of legal prohibitions and legal incentives in the system 
of administrative measures is revealed. Administrative measures for preventing corruption in the National 
Police bodies form a legal regime that is special in relation to the general administrative and legal regime of 
the public service and can be characterized as an ordinary, permanent, mostly prohibitive administrative and 
legal regime for preventing corruption in the National Police. The specificity of the administrative and legal 
regime for the prevention of corruption is defined by the formation of general provisions addressed to all 
public officials and special rules addressed exclusively to the police. The effectiveness of the administrative 
and legal regime is determined by a number of factors due to anti-corruption standards. The importance of 
anti-corruption standards for administrative measures of preventing corruption in the bodies, services and 
units of the National Police and the need of their development depending on the specifics of the unit are 
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determined. Conceptual tasks of improving administrative measures for preventing corruption in the National 
Police are formulated.

Key concepts: administrative law, administrative measures, prevention of corruption, anti-corruption standards, 
National Police.
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Вступ
Корупція в органах Національної поліції стано-
вить проблему, на вирішення якої спрямоване 
широке коло органів, структурних підрозді-
лів, посадових осіб Національної поліції. Цілі, 
завдання та основні напрями їхньої діяльності 
визначені у Законі України «Про запобігання 
корупції». У Законі мета визначається як вико-
рінення причин і умов, що породжують коруп-
цію в суспільстві. Для досягнення цієї мети 
затребувані всі можливі засоби, що охоплюють 
не тільки адміністративно-правові, а й кримі-
нально-правові, кримінально-процесуальні та 
цивільно-правові.

Важливе значення для розроблення про-
блеми мали праці вчених, а саме: В. Авер’янова, 
О. Андрійко, Г. Бевзенка, А. Берлача, Ю. Би тяка, 
І. Бородіна, І. Гриценка, Р. Калюжного, М. Козю-
бри, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Кузь-
менко, В. Курила, Р. Мельника, О. Остапенка, 
В. Середи, А. Селіванова, Ю. Шемчушенка та 
ін. Водночас адміністративно-правові засоби 
запобігання корупції потребують постійного 
вдосконалення, формування нових принципів 
і підходів до запобігання корупційним виявам. 

Метою статті є дослідження адміністра-
тивно-правових засобів запобігання корупції в 
органах Національної поліції.

1. Поняття адміністративно-правових засо-
бів запобігання корупції
Правова держава потребує ефективних пра-
вових механізмів, здатних охороняти її від 
зловживань і криміналізації публічної влади, 
легітимність якої багато в чому ґрунтується на 
довірі суспільства. Законодавець, створюючи 
такі правові механізми, має право висувати під-
вищені вимоги до репутації осіб, які займають 
державні посади, для того, щоб у громадян не 
з’являлися сумніви стосовно моральних якос-
тей, законності та безкорисливості дій таких 
осіб як носіїв публічної влади. 

На думку О. Лупала і Т. Яценко, у сфері 
державної антикорупційної політики України 
маємо певні зрушення, що демонструють пози-
тивну тенденцію [1, c. 43].

Кримінально-правові та кримінально-
процесуальні засоби застосовуються з метою 
притягнення винних посадових осіб до кримі-
нальної відповідальності. Найбільш пошире-
ними та вживаними є адміністративно-правові 

засоби запобігання корупції. Їх застосування 
має бути пріоритетним, оскільки забезпечує 
вплив на регульовані відносини на ранньому 
етапі, має попереджувальний вплив, утримує 
поліцейських від учинення корупційних право-
порушень, попереджає заподіяння шкоди.

Категорія «правові засоби» є доволі поши-
реною в науковій літературі, зокрема її застосо-
вують у роботах українських учених. Г. Шер-
шеневич зазначав, що юридичні засоби забез-
печення інтересів припускають саме наявність 
волі, здатної засвоїти загрозу й утриматися від 
порушення [2, c. 639].

У навчальній літературі вказується, що 
юридичні засоби становлять зміст механізму 
правового регулювання. Однак це визначення 
не дає уявлення про те, що таке правові засоби. 
Треба визнати, що це поняття і його зміст у тео-
рії адміністративного права залишаються недо-
статньо розробленими.

Механізм адміністративно-правового регу-
лювання (за А. Андреєвим) визначається як 
сукупність правових засобів, описується як 
структурне утворення, що охоплює правові 
норми, акти застосування права та деякі інші 
елементи [3, с. 126]. 

Правовідносини не є правовими засо-
бами впливу на об’єкт правового регулювання, 
оскільки об’єктом є суспільні відносини.

Правовідносини – це ідеальна модель сус-
пільних відносин, що описується правовою 
нормою. Водночас правова норма містить щось 
більш суттєве, ніж простий опис ідеальної 
моделі відносин між суб’єктами права. Норма 
передбачає юридичний інструментарій приве-
дення суспільних відносин до цієї моделі. Вка-
заний інструментарій становлять адміністра-
тивно-правові засоби. Місце засобів у меха-
нізмі правового регулювання доцільно визна-
чити за формулою: мета – засоби – результат.

Згідно із цією формулою, механізм адмі-
ністративно-правового регулювання забезпе-
чується комплексом адміністративно-правових 
засобів. У широкому сенсі правові засоби – це 
те, що дозволяє досягти обраної законодав-
ством мети правового регулювання. Це всі 
явища – інструменти та процеси, які мусять 
забезпечити досягнення обраної в законодав-
стві мети. Питання правових засобів полягає 
не тільки в відокремленні певних фрагментів 
правової дійсності, а й у їхньому застосуванні 
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відповідно до функціонального призначення як 
інструментів юридичного впливу. Загалом пра-
вові засоби сприяють посиленню позитивних 
правових регуляторів і усувають перешкоди 
щодо впорядкування соціальних зв’язків.

Наявність юридичних засобів, що ней-
тралізують негативні чинники та підсилюють 
позитивні, свідчить про ефективність правових 
норм. Відсутність таких засобів призводить 
до спотворення результатів дії норм права. На 
нашу думку, найбільш чітко категорія «правові 
засоби» розкрита Н. Заєць. Правові засоби є 
багатоаспектним теоретико-правовим явищем, 
яке можна розглядати в юридичному (як сукуп-
ність правового інструментарію та формалізо-
ваний результат діяльності суб’єктів) та соці-
альному (закріплюють цінності права, відобра-
жають певні інтереси й сприяють досягненню 
відповідного результату) аспектах. Правові 
засоби є субстанційними явищами право-
вої дійсності різного рівня, вони мають певну 
функціональну спрямованість на вирішення 
соціальних завдань. Вони є різними за своєю 
природою інституційними утвореннями, за 
допомогою яких реалізується потенціал права 
[4, c. 205]. 

Однак точного і вичерпного переліку пра-
вових або адміністративно-правових засобів у 
літературі немає. До них належать юридичні 
факти, суб’єктивні права й обов’язки, заохо-
чення, покарання, заборони, правові режими, 
претензії, скарги, позови, заяви, клопотання, 
пояснення сторін, висновки експертів, пока-
зання свідків, різноманітні документи, іноді 
навіть інститути, підгалузі й галузі права. З 
позицій інструментальної теорії право може 
розглядатися як система правових засобів.

2. Структура адміністративно-правових засо-
бів запобігання корупції
Правові засоби запобігання корупції доцільно 
поділити на правові стимули й антикорупційні 
обмеження. Зазначені правові засоби потребу-
ють забезпечення у виді системи підготовки 
правотворчих рішень.

Більшість фахівців визнають, що саме 
заборони як правові засоби забезпечення 
високої організованості суспільних відносин, 
охорони прав і законних інтересів найбільш 
широко використовуються. Юридичними засо-
бами забезпечення та проведення заборон в 
життя є вираження їх у нормах, що охоплюють 
гарантії дії, юридичну відповідальність та осо-
бливу форму реалізації – дотримання.

Заборони в законодавстві є найбільш поши-
реними й універсальними засобами впливу на 
різноманітні відносини, зокрема у сфері запо-
бігання корупції. Закони України «Про запо-

бігання корупції» та «Про Національну полі-
цію» передбачають значну кількість заборон і 
обмежень, спрямованих на протидію корупції в 
системі державної служби загалом та в системі 
органів Національної поліції [5; 6].

Наприклад, забороняється перебувати на 
службі в органах Національної поліції за наяв-
ності судимості, зокрема знятої або погаше-
ної, в разі відмови від проходження процедури 
допуску до відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, наявності близьких родичів, 
що проходять службу в органах Національної 
поліції за певних умов, придбання громадян-
ства іноземної держави.

Заборони, встановлені законами України 
«Про внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо особливостей фінансового контролю 
окремих категорій посадових осіб» та «Про 
запобігання корупції», охоплюють заборону 
відкривати та мати рахунки, зберігати готівкові 
грошові кошти та цінності в іноземних бан-
ках, розташованих за межами України, воло-
діти або користуватися іноземними фінансо-
вими інструментами, отримувати подарунки у 
зв’язку з службовим становищем, виїжджати 
у відрядження за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб, іноземних держав, займа-
тися підприємницькою діяльністю особисто 
або через довірених осіб, іншою оплачуваною 
діяльністю, за винятком творчої, наукової або 
викладацької, купувати цінні папери, за якими 
може бути отриманий дохід, отримувати у 
зв’язку з виконанням службових обов’язків 
винагороди в будь-яких формах (оплата про-
їзду та проживання, розваг, відпочинку, гро-
шові винагороди, позики), використовувати 
службову інформацію не з метою виконання 
посадових обов’язків [7].

Позитивне зобов’язання є істотним засо-
бом правового регулювання, що виражає пере-
важно активно дієву, динамічну сторону. На 
поліцейського покладені такі обов’язки, як, 
наприклад, повідомляти про випадки звер-
нення з метою схиляння до вчинення корупцій-
ного правопорушення, подавати відомості про 
доходи, майно, зобов’язання майнового харак-
теру, про витрати, повідомляти безпосеред-
ньому начальнику про виникнення особистої 
зацікавленості, яка може призвести до виник-
нення конфлікту інтересів, вживати заходів для 
запобігання конфлікту інтересів.

У певному сенсі позитивні зобов’язування 
можуть розглядатися як стимулюючі засоби. 
Водночас стимулювання в схожих випадках 
зумовлюється застосуванням примусових захо-
дів у разі невиконання обов’язків.

Відомі правові засоби, стимулюючий вплив 
яких очевидно. До них можна віднести відбір 
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кадрів на основі об’єктивної оцінки професій-
них якостей, встановлення умов просування 
по службі, винагороди за сумлінне виконання 
обов’язків, грошове утримання та соціальні 
гарантії і пільги.

Відомі випадки заохочення поліцейських 
за припинення корупційних правопорушень, 
повідомлення про підготовлювані або такі, 
що здійснюються, корупційні злочини, вжиття 
заходів до врегулювання конфлікту інтересів. 

Ю. Склярова називає інститут атестації 
одним із стимулюючих засобів [8, с. 193]. Атес-
тація не тільки забезпечує оцінку відповідності 
поліцейського посаді, а й дозволяє оцінити 
сильні й слабкі сторони, стан службової дис-
ципліни, стан кадрів підрозділу загалом. Необ-
хідність періодичної атестації дисциплінує 
поліцейських, стимулює до вживання заходів 
щодо підвищення кваліфікації, більш якісного 
виконання посадових обов’язків.

Аналогічний вплив мають інститути 
наставництва. О. Гейц зазначає, що, як свід-
чить практика, знизити рівень корупції лише 
заборонами не вдається [9, c. 112]. 

Заборони мають вельми обмежений стри-
мувальний вплив. Необхідно спонукати служ-
бовців до дотримання антикорупційних вимог, 
для чого потрібні відповідні юридичні сти-
мули – матеріальні та нематеріальні. Необхідне 
матеріальне та моральне заохочення службов-
ців, які активно протидіють корупції.

Така класифікація має значення для ана-
лізу засобів запобігання корупції, оскільки 
заборони, обмеження та зобов’язування, з 
одного боку, стимули та заохочення – з іншого, 
не розкривають вичерпно всю сукупність мате-
ріальних засобів запобігання корупції. Для дії 
заборон, обмежень і зобов’язування необхідні 
юридичні гарантії. Адміністративне право 
забезпечує особу, яка застосовує права, такими 
гарантіями. Потрібно вказати на адміністра-
тивні процедури контролю, службової пере-
вірки та матеріальні норми, що передбачають 
застосування заходів заохочення за сумлінне 
виконання обов’язків, стимулювання правомір-
ної поведінки та  дисциплінарного примусу до 
поліцейських, які порушують заборони і обме-
ження [10].

Одна з класифікацій розрізняє адміністра-
тивно-правові засоби за регулюючим впливом, 
за видами методу правового впливу, за сфе-
рою дії, за масштабом, за програмними цілями 
застосування, за суб’єктами застосування. Вио-
кремлюють засоби, які впливають на причини 
й умови, на поведінку зобов’язаних осіб, на 
діяльність поліції; за методом впливу пропону-
ють розрізняти стимулюючі, що зобов’язують 
і забороняють; за програмними цілями засто-

сування – спрямовані на виявлення, усунення 
та нейтралізацію причин, на попередження та 
припинення протиправної поведінки, на забез-
печення діяльності уповноважених органів.

До процесуально-правових засобів доцільно 
віднести нормативні, правозастосовні, реаліза-
ції права, інституційні, функціональні. З цих 
позицій у сфері запобігання корупції в органах 
Національної поліції задіяний цілий комплекс 
правових засобів, що охоплює засоби-встанов-
лення і засоби-діяння.

Подання зазначених різновидів правових 
засобів в іншій площині висвітлює матеріальні 
та процедурні адміністративно-правові засоби. 
Найбільш повно в законодавстві представлені 
адміністративно-правові засоби-встановлення, 
опосередковані в правових нормах, або матері-
альні адміністративно-правові засоби – адміні-
стративні заборони, зобов’язування та стиму-
люючі заходи.

Розглянуті адміністративно-правові засоби 
запобігання корупції відрізняє матеріальна 
сутність. Це правові норми, що встановлюють 
заборони, обмеження, вимоги до службового 
поводження, обов’язки, заходи відповідаль-
ності за порушення та заходи стимулювання і 
заохочення. Ці норми неоднорідні. Частина з 
них утворює основу спеціального адміністра-
тивно-правового режиму запобігання корупції 
в органах Національної поліції, інші – міру від-
повідальності та заходи заохочення, що гаран-
тують дію цього режиму.

На існування правових режимів запобі-
гання корупції або боротьби з нею вказувалося 
в спеціальній літературі. Низка авторів обґрун-
товує необхідність гармонізації таких режимів, 
характеризує правовий порядок, установлений 
Конвенцією ООН, проти корупції як правовий 
режим.

Адміністративно-правові режими завжди 
мають правоохоронний зміст, навіть якщо 
вони прямо не віднесені до правоохоронних. 
Специфіка режимної організації спрямована 
на охорону встановленого порядку. Необхідно 
зазначити, що деякі автори включають у режим 
запобігання корупції не тільки заборони, обме-
ження та обов’язки, а й стимулюючі заходи.

Введений у поліції США спеціальний пра-
вовий режим запобігання корупції передбачає 
медичну страховку, безкоштовну вищу освіту, 
пільгове кредитування, високе пенсійне забез-
печення. Це зробило службу в поліції при-
вабливою та зумовило конкуренцію на етапі 
відбору кандидатів на службу. Одночасно були 
засновані спеціальні відділи внутрішніх роз-
слідувань, які доволі ефективно припиняють 
спроби зловживання службовим становищем і 
виявляють факти корупції.
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Закон України «Про Національну полі-
цію», інші законодавчі акти, що встановлю-
ють соціальні гарантії поліцейським, можна 
розглядати як стимулюючі, однак встановлені 
стимули не пов’язані безпосередньо з анти-
корупційними вимогами. Вони мають ширше 
значення та застосування, забезпечуючи закон-
ність, службову та виконавську дисципліну 
в органах Національної поліції, підвищуючи 
престижність професії, створюючи умови для 
відбору кандидатів, підвищення якості кадрів 
Національної поліції. Опосередковано ці сти-
мули впливають на корупцію, стимулюючи 
правомірну поведінку.

Законодавство не встановлює стимулів для 
тих поліцейських, які виявляють громадян-
ську позицію, принциповість і вимогливість 
до товаришів по службі, припиняють коруп-
ційні вияви. Це дає підстави охарактеризу-
вати адміністративно-правовий режим запобі-
гання корупції в органах Національної поліції 
як переважно заборонний. У законодавстві та 
в науковій літературі вживають термін «анти-
корупційні стандарти», під яким розуміють 
сукупність установлених правил, виражених 
у виді заборон, обмежень, вимог, дотримання 
яких передбачає формування антикорупційної 
поведінки державних службовців.

Антикорупційний стандарт не включає 
гарантії дотримання, що видається правиль-
ним. Як видно з наведених суджень, розрізня-
ють матеріальні засоби й адміністративні про-
цедури, регулятивні, охоронні, процедурно-
процесуальні засоби.

Адміністративно-правові засоби запобі-
гання корупції охоплюють права й обов’язки, 
які є основним вихідним елементом системи 
права. Нічого важливішого в структурі права 
немає. Система прав і обов’язків – серцевина, 
центр правової сфери, тут є ключ до вирішення 
основних юридичних проблем завдяки засто-
суванню різних методів і способів правового 
регулювання [11, c. 28].

Засоби-діяння або антикорупційні процедури 
та відповідні процедурні форми заслуговують 
на особливу увагу, оскільки забезпечують реа-
лізацію матеріальних засобів. В органах Наці-
ональної поліції найбільш поширеними про-
цедурними формами є рапорти поліцейських 
і накази уповноважених керівників. У деяких 
випадках застосовуються акти, клопотання, 
доручення. Рапорт як форма антикорупційної 
процедури застосовується для повідомлення 
безпосереднього керівника про звернення до 
працівників системи МВС із метою схиляння 
до вчинення корупційних правопорушень, про 
виникнення особистої зацікавленості. Накази 
видаються керівниками в межах компетенції. У 

сфері запобігання корупції затребувані накази 
про призначення службових перевірок, накла-
дення дисциплінарних стягнень, про усунення 
від виконання посадових обов’язків тощо. 
Актами оформляються, зокрема, результати 
службових перевірок.

Засоби запобігання корупції впливають на 
суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 
проходженням служби в органах Національної 
поліції та в зв’язку з виконанням поліцейськими 
посадових обов’язків. Ці відносини врегульо-
вані правовими нормами. Можна стверджу-
вати, що за наявності відповідних юридичних 
фактів виникають правові відносини.

Правові засоби запобігання корупції впли-
вають на правовідносини, здійснюють правове 
регулювання другого рівня. Засоби захисту 
слід розуміти як сукупність інструментів і юри-
дично значущих дій (бездіяльності), що засто-
совуються уповноваженою особою та орга-
нами, що здійснюють захист, при виявленні 
факту порушення права в ході захисту, з метою 
відновлення порушеного права, усунення пере-
шкод у реалізації, відшкодування або компен-
сації шкоди, завданої порушенням цього права.

Правові засоби можна розглядати як поєд-
нання юридично значущих дій, що здійсню-
ються суб’єктами з дозволеним ступенем роз-
суду для досягнення мети, що не суперечать 
законодавству й інтересам суспільства.

Правові засоби можна представити як сис-
тему адміністративно-правових норм і адміні-
стративних процедур. Правові засоби – це уза-
гальнювальні юридичні способи забезпечення 
інтересів суб’єктів права, досягнення обраної 
мети, що демонструє їх соціальну цінність; 
є основними елементами дії права, передба-
ченими механізмом правового регулювання, 
їх застосування тягне юридичні наслідки, у 
зв’язку з чим вони забезпечуються державою.

Викладене дозволяє сформулювати визна-
чення поняття адміністративно-правових засо-
бів запобігання корупції в органах Національ-
ної поліції. Адміністративно-правові засоби 
запобігання корупції в органах Національної 
поліції представляють систему правових захо-
дів, яка охоплює антикорупційні стандарти 
(сукупність матеріальних норм адміністратив-
ного права, що встановлюють заборони, обме-
ження, вимоги до службового поводження, 
позитивні зобов’язування), заходи відповідаль-
ності за порушення вимог антикорупційних 
стандартів, стимули та заохочення, адміні-
стративні процедури, що забезпечують реа-
лізацію матеріальних засобів, дисциплінарне 
адміністративно-юрисдикційне провадження.
Адміністративно-правові засоби запобігання 
корупції посідають у механізмі адміністра-
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тивно-правового регулювання особливе місце, 
впливаючи на суспільні відносини, врегу-
льовані правовими нормами, що виникають 
у зв’язку з проходженням державної служби 
особливого характеру в органах Національної 
поліції, в зв’язку з виконанням поліцейськими 
посадових і службових обов’язків. Антикоруп-
ційні стандарти представляють правове забез-
печення адміністративно-правового режиму 
запобігання корупції. 

Основним недоліком антикорупційних 
стандартів є їх узагальнений характер. Кожен 
структурний підрозділ має свій комплекс спе-
цифічних завдань, а отже, і форми їх вирі-
шення. З огляду на складну структурну орга-
нізацію поліції, доволі складно піддати комп-
лексному аналізу всю сукупність форм, котрі 
застосовуються в її діяльності [12, c. 275]. При 
затвердженні антикорупційних стандартів пев-
ною мірою були враховані особливості служби 
в органах Національної поліції, але не були 
враховані особливості служби в різних підроз-
ділах і службах Національної поліції. Необ-
хідно варіювати зміст адміністративних стан-
дартів залежно від специфіки діяльності полі-
цейських різних категорій, служб і підрозділів.

Висновки
Адміністративно-правові засоби запобігання 
корупції в органах Національної поліції – це 
система правових заходів, яка охоплює анти-
корупційні стандарти, заходи відповідаль-
ності за порушення вимог антикорупційних 
стандартів, стимули та заохочення, адміні-

стративні процедури, що забезпечують реа-
лізацію матеріальних засобів, дисциплінарне 
адміністративно-юрисдикційне провадження.

Адміністративно-правові засоби запобі-
гання корупції в органах Національної поліції 
утворюють правовий режим, який є спеціальним 
до більш загального адміністративно-правового 
режиму державної служби та може бути охарак-
теризований як ординарний, постійно діючий, 
переважно заборонний адміністративно-пра-
вовий режим запобігання корупції в органах 
Національної поліції. Специфіку адміністра-
тивно-правового режиму запобігання корупції 
підкреслює формування загальних положень, 
адресованих усім державним службовцям, та 
спеціальних норм, адресованих виключно полі-
цейським. Розвиток адміністративно-правових 
засобів запобігання  корупції в органах Націо-
нальної поліції викликаний тим, що корупція 
має місце у різних сферах діяльності поліцей-
ських. Корупція проявляється у порушенні норм 
фінансового, інформаційного, адміністратив-
ного права. Адміністративно-правові засоби 
можуть поставити бар’єр на шляху виник-
нення та розвитку корупції. Адже саме механізм 
адміністративно-правового регулювання безпо-
середньо стосується багатьох сфер управління 
в органах поліції. Для підвищення ефектив-
ності запобігання корупції доцільно проводити 
подальше дослідження адміністративно-право-
вих засобів з урахуванням чинників, які вплива-
ють на соціально-економічне сере довище функ-
ціонування поліції.
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