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5. наявність і підтримка ефективних систем набору працівників 

поліції; 

6. гідна оплата праці поліцейських; 

7. постійний огляд даних про боротьбу з фінансовою 

злочинністю, щоб зрозуміти є прогрес чи ні; 

8. стимулювання для ефективної роботи. 

Науковий керівник Гуляк Т.М. 

 

УДК 351.74:343.35 

Лифиренко Б.С. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Боротьба з корупцією в поліцейських організаціях 

Зіткнувшись з проблемою боротьби з корупцією в поліції, 

правоохоронні органи та адміністрація можуть спробувати різні засоби 

вирішення цієї проблеми. Є, принаймні, чотири способи її вирішення. 

Першим способом боротьби з корупцією в поліції є лідерство. Органи 

поліції повинні мати сильного керівника, який хоче оцінити проблеми, 

прийняти рішення та стежити за успіхом їх реалізації. Сильне 

керівництво є дуже важливим з точки зору стримання корупції, оскільки 

посадовці, як правило, зважають на своїх лідерів, щоб визначити, як себе 

поводити. Якщо поліціанти бачать, що їхні керівники займаються 

корупцією, вони самі частіше залучаються до неї, але якщо ж вони бачать, 

що в апараті управління дотримуються закону, карають порушників та 

ведуть себе достойно, то вони усвідомлюють, що робити інакше є 

неприйнятним. Два інших способи боротьби з корупцією включають 

процес найму та відомчі процедури. Вважається, що якщо керівники 

відібрали якісних претендентів за високими стандартами, то корупція, 

ймовірно, зменшиться. Використання психологічних тестів може 

допомогти у процесі відбору, оскільки вони розроблені для визначення 

індивідуальних особливостей. Керівник може відхилити тих 

претендентів, які не відповідають стандартам, встановленим 

департаментом. Стосовно стандартів департаменту, то вважається, що 

шляхом ретельної підготовки, розробки кодексів поведінки, 

переконанням, що поліціанти будуть каратися при виникненні порушень 

та заохочуючи співробітників до спільної роботи, багато проблем з 

корупцією зникне в органах поліції. Однією з основних форм підготовки, 

яку можуть надавати поліцейські департаменти, є підготовка з питань 

етики. Ця підготовка дасть поліціантам можливість зрозуміти різні етичні 

проблеми, які є частиною їх роботи, і, як сподівається, вони навчаться 
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того, як боротися з цими конфліктами морально і етично. Заключний 

спосіб боротьби з корупцією в правоохоронних органах здійснюється за 

допомогою цивільних контрольних комісій. Роботою правозахисних 

цивільних комісій є розгляд справ про розслідування заяв про корупцію. 

Комісія також може висвітлювати рекомендації щодо змін у положенні 

про покарання та політику боротьби з корупцією. Багатьом людям 

подобаються переглядові ради, які не залежать від поліцейських органів, 

через збільшення об'єктивності, пов'язаної з ними. Вони вважають, що ці 

типи організацій спроможні повною мірою розслідувати проблеми 

корупції та побачити всі сторони цієї справи. 

 Науковий консультант Шишка О.Р. 

 

УДК 351.74:343.35(73) 

Мальцев В.В. 

Харківській національний університет внутрішніх справ 

Поліція проти корупції 

Неправомірні дії та корупція в поіліції – це приклади 

зловживання службовим становищем з боку поліції. Дані терміни іноді 

використовуються взаємозаміно і відносяться до широкого кола 

процесуальних, кримінальних та цивільних правопорушень. 

Неправомірна поведінка є найбільш поширеною категорією 

правопорушень з боку поліції. Неправомірна поведінка є "процедурним 

моментом", коли це стосується поліції, яка порушує дисциплінарні 

правила та положення, та "злочинною", коли це стосується дій поліції, 

які порушують державні та федеральні закони; "неконституційними", 

коли такі дії порушують конституційні права громадянина, або може 

зустрічатись будь-яка комбінація таких порушень з боку поліції. 

Загальними формами неправомірних дій є надмірне використання 

фізичної сили або летальної зброї, дискримінаційного арешту, 

фізичного або словесного домагання та вибіркового застосування 

закону (тобто на власний розсуд). 

Корупція в поліції - це зловживання службовим становищем з 

боки поліції з метою отримання особистої вигоди. Корупція може 

включати прибуток або інший вид матеріальної вигоди, отриманої 

незаконним шляхом внаслідок зловживання повноваженнями з боку 

офіцера. Типовими формами корупції є хабарництво, вимагання, 

отримання у власність викрадених товарів та продаж наркотиків. 

Як кримінальне так і цивільне федеральне законодавство 

націлене на протидію неправомірній діяльності з боку поліції. 
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