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органи, засоби масової інформації та представників громадськості до 

сумісної боротьби з корупцією.  

 Науковий консультант Дягілєва Л.Д. 

 

УДК 351.74:343.35 

Музичук Е.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

Види корупції в поліції 

Корупція у поліції - це зловживання поліцейською владою для 

особистої вигоди. І це несе великі витрати. По-перше, корупційна дія є 

злочином. По-друге, корупція в поліції зневажає цілісність поліції та 

підриває громадський імідж правоохоронних органів. По-третє, 

корупція захищає інші злочинні діяльності, такі як торгівля 

наркотиками та проституція. Захист злочинних дій є часто джерелом 

прибутків для організованої злочинності. 

Корупція у поліції складається з двох основних категорій - 

зовнішньої корупції, яка стосується контактів поліції з громадськістю, 

та внутрішньої корупції, яка передбачає взаємодію між поліцейськими 

на робочому місці,та поліцейськими у департаменті. Зовнішня 

корупція, як правило, складається з наступних видів діяльності: 

(1) Виплати працівникам поліції по суті незлочинних елементів 

або виплати особам, які захищають поліцію, бажаючи передати гроші 

окремим офіцерам або групам посадових осіб. 

(2) Виплати, як метод заробітку, працівникам поліції особами, які 

постійно порушують закон (наприклад, проститутки, наркомани, особи, 

які продають нелегальні наркотики та професійні грабіжники). 

(3) "Прямий хабар", де гроші виплачуються поліції за послуги. 

Ці прояви зовнішньої корупції часто ґрунтуються на 

встановленій ієрархічній структурі відділу поліції. 

Наприклад, власник, який хоче уникнути арешту, повинен бути 

впевнений, що його виплати одному службовцю гарантуватимуть, що 

ця особа має повноваження наказувати іншим службовцям, щоб не 

турбувати власника або розділяти ці гроші з тими, хто має такі 

повноваження.  

В усіх випадках зовнішній корупції в поліції, охорона - це 

служба, надана, незважаючи на порушення закону або надання 

додаткової поліцейської допомоги. Внутрішня корупція існує внаслідок 

бажання окремих офіцерів поліпшити свої умови праці або досягти 

вищого статусу в відділі поліції. Це може включати: 
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1) Виплата грошей для роботи у поліції. 

(2) Виплата грошей високопоставленим посадовим особам для 

кращих робочих умов. 

3) Виплата за вибір відпустки. 

(4) Суворе дотримання кодексу мовчання стосовно корупції з 

боку поліції. 

(5) Виплата за кар’єрний ріст. 

Більшість типів внутрішньої корупції рідко оприлюднюються і 

зазвичай не є об'єктом федерального обвинувачення. Але, через те, що 

вони часто взаємозалежні, ліквідація зовнішньої корупції може 

спричинити усування багатьох форм внутрішньої корупції поліції. 

Таким чином, широкомасштабні розслідування та судове 

переслідування зовнішньої корупції в поліції можуть мати потенційно 

значний вплив на всі аспекти поліцейської корупції.  
Науковий консультантКальченко Т.М 
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Сінгапур. Досвід поліції у боротьбі з корупцією 

Зважаючи на європейські перспективи України та її курс на 

інтеграцію до Європейського Союзу, наразі існує нагальна потреба 

побудови ефективного та дієвого механізму запобігання та протидії 

корупції у визначеній сфері. 

До країн, які змогли подолати або суттєво зменшити корупцію 

належить Сінгапур. Уряд країни усвідомлював, що передбачені законом 

покарання не будуть дієвими, якщо вони не спиратимуться на 

ефективне правозастосування. Тому було прийнято рішення про 

створення Бюро – універсального антикорупційного агентства. 

Запорукою успішного функціонування Бюро з розслідування випадків 

корупції в Сінгапурі є Закон «Про запобігання корупції», прийнятий 17 

червня 1960 року зі змінами та доповненнями, чинний і сьогодні, – 

основний нормативно-правовий акт у цій сфері.  

Для ефективного правозастосування слідчих Бюро наділено 

надзвичайними повноваженнями. Вони мають виключне право без 

рішення суду затримувати і обшукувати осіб, підозрюваних у 

корупційних діяннях, до яких є претензії на підставі інформації з 

достовірних джерел, можуть вести розслідування стосовно їхніх 

дружин, дітей, родичів і поручителів. Законною практикою стало 
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