
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ В БОРОТЬБІ З 

КОРУПЦІЄЮ 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Корупція як соціальне явище супроводжує життя людства з часу 

виникнення владних та грошових взаємовідносин та створення держави, з 

моменту виділення функцій управління в суспільній або господарській 

діяльності. Історія свідчить про неодмінну присутність цього явища в усіх 

людських культурах і цивілізаціях. І хоча протягом сторіччя поняття корупції 

набувало змін, а відношення до неї в різних суспільствах було досить 

неоднозначним, вона завжди сприймалась як ганебне явище, яке підлягало 

засудженню. 

В сучасних умовах вплив масштабної корупції на суспільство має 

настільки негативні політичні, економічні та суспільні наслідки, що вона 

погрожує національній безпеці і самому існуванню нашої держави. 

І хоча протидія корупції включає цілу низку політичних, економічних, 

організаційних та інших заходів, головним знаряддям в боротьбі з нею 

залишаються заходи правового характеру. Важливу роль в реалізації цих 

заходів відіграє Міністерство внутрішніх справ, зокрема, Національна поліція 

України, які розглядають боротьбу з корупцією як один з пріоритетних 

напрямків діяльності органів внутрішніх справ . 

Поліцією ведеться наполеглива робота з попередження корупції і 

виявлення її причин, розкриття та розслідування корупційних діянь, а також 

мінімізації їх наслідків. Велика увага приділяється боротьбі з так званою 

«побутовою» корупцією, з проявами якої пересічний громадянин 

зустрічається найбільш часто. 

Зрозуміло, що проблему корупції неможливо вирішити в короткий 

проміжок часу, так само як неможливо вирішити її силами тільки 

правоохоронних органів. Потрібні скоординовані дії з вдосконалення 

законодавства, створення антикорупційних структур на всіх рівнях і, головне, 

розвитку громадянського суспільства. 

Зважаючи на те, що корупція в органах внутрішніх справ являє собою 

особливу суспільну небезпеку, керівництво МВС приділяє величезну увагу 

боротьбі з корупцією в лавах самих правоохоронців. Про це, зокрема, 

свідчить прийняття, починаючи з 2016 року, спеціальних програм 

профілактики та протидії корупції, метою яких є утворення ефективної 

системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних 

органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери 

управління МВС. 

Зусилля керівництва та особового складу в цілому спрямовані на 

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження 

корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до 

діяльності правоохоронних органів. 

 



 

В межах нової структури апарату МВС створений спеціальний орган з 

питань профілактики та виявлення корупції - Управління запобігання 

корупції та проведення люстрації. Міністерство сприяє вдосконаленню 

законодавчої бази щодо поліпшення якості надання адміністративних та 

інших послуг. Особлива увага приділяється тим сферам діяльності 

правоохоронців, де існує найбільший ризик корупційних проявів. 

Та конференція, яку ми сьогодні проводимо, спрямована на вивчення 

та застосування в практиці вітчизняних правоохоронців того досвіду, який 

накопичений поліцією демократичних держав. Це є вкрай важливим 

напрямком роботи, який сприятиме протидії корупції і підвищенню 

ефективності діяльності поліції України. 

Разом з тим слід зазначити, що корупція в країні стала настільки 

розповсюдженим та різностороннім явищем, що її подолання в окремо взятій 

державній структурі неможливо, навіть при створенні самих сприятливих 

умов. Країні потрібні рішучі дії для ліквідації будь-яких проявів корупції у 

всіх владних інститутах, на всіх рівнях державної влади, але треба пам’ятати, 

що будь-які методи та заходи протидії корупції будуть неефективні, доки її 

руйнівні прояви не будуть викоренені в тих органах, які покликані з нею 

боротися. 

Перемога в боротьбі з корупцією - це єдиний шлях для України 

забезпечити вільне та заможне майбутнє для своїх громадян. 


