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УДК 351.74:343.35(73) 

Воробець В.В. 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

Корупція в поліції завдає великих втрат (США) 

 Корупція у поліції - це неправильне використання поліцейської 

влади для особистої вигоди. Більшість дослідників виділяють дев'ять 

основних типів корупції в правоохоронних органах: корумпованість 

влади, хабарі, випадкові крадіжки, вимагання, покривання незаконних 

дій, підробка справ, пряма кримінальна діяльність, внутрішні виплати 

та «кришування». Корупція влади полягає в тому, що особа отримує 

певну матеріальну вигоду через свою посаду поліціанта, не порушуючи 

закон. Приклад цієї форми корупції виникає тоді, коли поліціант 

приймає винагороду, таку навіть як безкоштовна їжа. Хабарі виникають 

тоді, коли, в обмін на дозвіл правопорушнику займатися бізнесом, 

поліціант отримує кошти. Коли поліціант викрадає з місць злочину або 

у заарештованого - це називається випадковою крадіжкою. Що поліція 

мусить засвоїти? По-перше, корупційні дії є злочином. По-друге, 

корупція окремого поліціанта веде до зневаги всієї поліції та підриває 

громадський імідж правоохоронних органів. По-третє, корупція 

захищає іншу злочинну діяльність, таку як торгівля наркотиками та 

проституція. Захищені злочинні дії часто є джерелами доходів для 

організованої злочинності. Які причини корупції в поліції? Згідно з 

«теорією гнилого яблука», корупція - це робота декількох, нечесних, 

аморальних поліціантів. Експерти відкидають цю теорію, оскільки вона 

не може пояснити, чому стільки корумпованих поліціантів 

зосереджуються в одних поліційних організаціях, а не в інших. Інше 

пояснення вказує на те, що суспільство США використовує кримінальне 

законодавство для посилення моральності. Закони, які не мають сили, 

що регулюють моральні стандарти, сприяють корупції, оскільки вони 

надають злочинним організаціям фінансовий інтерес для підриву 

правоохорони. Наркотична корупція, наприклад, є неминучим 

наслідком росту вживання наркотиків. Постачальники цих незаконних 

товарів і послуг використовують частину свого прибутку для підкупу 

поліції, щоб забезпечити продовження діяльності кримінальних 

угрупувань. Коли поліційне прикриття виявляється і виникає скандал, 

спеціальні слідчі комісії можуть мобілізувати громадську думку та 

надати громадську підтримку антикорупційним та антирепресійним 

реформам. Комісії отримують інформацію з поліційних підрозділів, 

визначають де зник внутрішній контроль і надають рекомендації на 
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зміни в політиці. Оскільки корупція включає кримінальну поведінку, 

тому покарання корумпованих працівників поліції можливе, але 

постільки прокурори залежать від поліції, щоб зібрати докази та 

розслідувати справи, вони часто не хочуть «кусати руку, яка їх годує». 

Законодавці мають переглянути закони, які створюють потенціал для 

корупції.  

Науковий консультант Олішевський О.В. 
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Гадзан М., Домашенко А. 
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Боротьба з корупцією в Китаї як приклад 

для світової спільноти 

Корупція - явище, пов'язане з багатьма різними аспектами, і тому 

важко дати точне і всебічне визначення. Однак в основі більшості 

визначень корупції лежить ідея про те, що корупційнадія цє 

зловживання довіреної владою для приватної вигоди. 

На світовій арені економічної діяльності навіть найбільші гравці 

схильні до корупції. Деякі ведуть активну боротьбу, намагаються 

стримати апетити злочинців, кого-то це повністю влаштовує.  

За останні 5 років активно бореться з корупцією Китайська 

народна республіка, з приходом нового глави КНР, який розгорнув 

активну боротьбу з корупціонерами нижчої та середньої ланки. Новини 

про масштабну боротьбу з корупцією в Китаї швидко облетіли весь світ. 

Останнє десятиліття Китай пройшов фазу активного 

економічного розвитку, більше це заслуга політичного керівництва 

країни яка одним з основних завдань поставила боротьбу з "тиграми і 

мухами" - так в Китаї називають корупціонерів різних рівнів. 

Китай вважається кращою в світі країною за кількістю 

проведених розслідувань і переданих до суду хабарників і 

корупціонерів. За даними доповіді Верховної народної прокуратури 

КНР, щорічно в Китаї проводяться розслідування та виконуються судові 

рішення щодо приблизно сорока тисяч корупціонерів. 

Так само було посилено покарання для корупціонерів. Воно не 

залежало від посади звання або інших привілеїв злочинця, згідно з 

китайським законодавством, смертна кара може здійснюватися негайно, 

а може бути відкладена на термін до двох років. Як правило, за 

економічними статтями дається відстрочка. При цьому, якщо злочинець 
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