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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ  

В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ 

 
Акцентовано увагу, що важливим етапом профілактики корупції в органах поліції є нор-

мативно-правове регулювання цієї діяльності. Проаналізовано нормативно-правові акти МВС 

України, у т. ч. міжвідомчі з питань профілактики корупції в органах поліції. Встановлено, що на 

сьогодні у нормативно-правових документах відсутні заходи, направлені саме на комплексну про-

філактичну роботу щодо корупційних діянь з боку працівника поліції. 

Цікавими з точки зору досліджуваної тематики є міжнародні нормативні документи, такі 

як Декларація про поліцію, прийнята Парламентською асамблеєю Ради Європи 1979 р. (резолюція 

№ 690) та «Загальні стандарти боротьби з корупцією в поліцейських підрозділах і службах», при-

йняті на 71-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (2002 рік, Камерун), де визначено основні ста-

ндарти та правила етичної поведінки працівників поліції. 

Констатовано, що профілактика корупції в органах поліції є обов’язковою діяльністю 

центрального органу виконавчої влади. Саме для цього створено безліч нормативно-правових ак-

тів, які регламентують цю діяльність як на міжнародному, так і державному рівнях. Незважаючи 

на це, такий широкий загал нормативно-правової бази потребує кореляції із міжнародними нор-

мами, відповідності та універсальності правових приписів, визнаних світовою спільнотою.  

Ключові слова: корупція, профілактика, нормативно-правове забезпечення, органи поліції. 

 

Постановка проблеми. В умовах триваючих євроінтеграційних процесів в 

Україні відбуваються суттєві зміни у функціонуванні органів державної влади та місце-

вого самоврядування. Так, протягом останніх років можна спостерігати істотні трансфо-

рмаційні процеси, що стосуються оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади, зокрема Національної поліції України, оновлення нормативно-правової основи 

їхньої діяльності, реорганізації відповідно до високих європейських стандартів. У про-

цесі свого розвитку суспільство створює не тільки позитивні надбання, але і ряд про-

блем, які обов’язково потребують конструктивного вирішення. Сьогодні поширеним 

явищем, із яким не одне десятиріччя веде боротьбу світова спільнота, є корупція. Вона 

поширена і в Україні. На нормативному рівні створюються і удосконалюються механіз-

ми боротьби зі згаданим негативним явищем у нормальній життєдіяльності суспільства 

як у сфері кримінального, так і адміністративного права, а також створення дієвого ме-

ханізму дисциплінарної відповідальності для державних службовців. 

Чинний антикорупційний законодавчий масив було сформовано протягом кіль-

кох останніх років. Такі дії спрямовані на поліпшення функціонування механізмів запо-

бігання і протидії корупції та приведення законодавства України у відповідність до су-

часних європейських норм. Крім того, боротьба з корупцією в Україні багатовекторна, 

спрямована на викорінення зі всіх сфер життєдіяльності суспільства такого явища, як 

правопорушення, пов’язані з корупцією. Рівень корупції у кожній державі світу система-

тично моніториться міжнародною організацією Transparency International, яка щороку 

укладає рейтинг «Індекс сприйняття корупції». За підсумками 2018 року Україна отри-

мала 32 бали із 100 можливих, тобто 122-е місце поруч із Малі, Малаві та Ліберією. Це 

значно кращий показник порівняно із минулими роками, коли Україна у 2017 році отри-

мала 130-те місце. Рейтинг спирається на опитування експертів та бізнесу, які проводить 

низка міжнародних організацій [1]. 
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Безперечно, покращення показників відсутності корупції в Україні залежить від 

ефективної протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією, тоб-

то від врегульованого механізму застосування законодавства для призначення адмініст-

ративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. 

Боротьба з корупцією є одним із найбільш пріоритетних правових завдань су-

часної української держави, а тому наукова спільнота активно сприяє створенню доско-

налого і дієвого механізму боротьби із корупційними проявами у вигляді призначення 

дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питан-

ню нормативно-правового забезпечення профілактики корупції в органах поліції приді-

ляли увагу такі вчені, як Бездольний М. Ю., Зозуля Є. В., Зубкова Л. А., Івасенко С. М., 

Кубаєнко А. В., Мінка Т. П., Удянський М. О., Шатрова С. О. та ін. 

Отже, метою цієї статті є встановлення особливостей нормативно-правового за-

безпечення профілактики корупції в органах Національної поліції України 

Виклад основного матеріалу. Одним зі способів боротьби з корупційними про-

явами в системі правоохоронних органів є профілактика. Вона виражається у декількох 

формах і застосовується з метою попередження вчинення правопорушень, пов’язаних із 

корупцією. Завданням профілактичних заходів є виховання антикорупційної спрямова-

ності працівників Національної поліції, а також підвищення їхньої нормативної обізна-

ності з даного приводу. 

Запорукою успішного функціонування суспільства, захищеності конституційно-

го ладу, прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності та дотримання публі-

чної безпеки і порядку є ефективна діяльність поліції, а також належний рівень довіри 

населення до діяльності даного органу. Корупційні прояви в діяльності поліції є чинни-

ками, які надають правоохоронній і правозахисній роботі центрального органу виконав-

чої влади негативного забарвлення. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», визначена в Указі Президента 

України, висвітлює антикорупційні реформи, метою яких є суттєве зменшення корупції 

в Україні, зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, 

а також підвищення позицій у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції [2]. 

Профілактика правопорушення є обов’язковою діяльністю органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, у томі числі громадських організацій, спрямованою на виявлення та усунення 

причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, а також виявлення осіб, схиль-

них до вчинення правопорушень, та застосування заходів до їх виправлення. Таким чи-

ном, поняття «профілактика правопорушення» стосується будь-якого виду правопору-

шення, у тому числі і корупційного. Так само профілактика є специфічною діяльністю 

суб’єктів, спрямованою на попередження проявів, пов’язаних із отриманням або надан-

ням неправомірної вигоди. Запобігання корупції означає недопущення її фактів і розпо-

всюдження, вжиття дієвих заходів із відвертання корупції. 

Важливим етапом профілактики корупції в органах поліції є нормативно-

правове регулювання цієї діяльності. На сьогодні в нормативно-правових актах МВС 

України, у т. ч. міжвідомчих, частково згадується про ті чи інші дії попереджувального 

характеру по відношенню до корупційних дій поліцейських. Так, у статті 17 «Відсторо-

нення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)» Дисциплінарного 

статуту Національної поліції України, затвердженого законом України від 15.03.2018 р., 

зазначено, що відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (поса-

ди) у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» [3]. В Інструкції про порядок організації обміну інформацією між структурни-

ми підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, 

Державної митної служби України в діяльності з виявлення та припинення корупційних 

діянь у правоохоронних органах зазначено, що у процесі взаємодії уповноважених під-

розділів обмін інформацією здійснюється з питань: проведення на основі аналізу опера-

тивної обстановки спільних оперативно-профілактичних заходів щодо протидії корупції 

в правоохоронних органах за напрямами службової діяльності; узагальнення результатів 

спільних заходів, а також розроблення нових форм взаємодії та обміну інформацією у 

сфері боротьби з корупцією в правоохоронних органах [4].  
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Що стосується Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом 

МВС України від 09.11.2016 р. № 1179 [5], то на відміну від Правил поведінки та профе-

сійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

затверджених наказом МВС України від 22.02.2012 р. № 155, взагалі відсутні положення 

щодо запобігання проявам корупції.  

У Правилах 2012 р. було передбачено розділ VII «Запобігання проявам коруп-

ції», де зазначено, що працівник органів внутрішніх справ зобов’язаний неухильно до-

тримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та 

Законом України «Про міліцію», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава 

підозрювати його в корупції. Своєю поведінкою він має продемонструвати, що не тер-

пить будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко роз-

межовує службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки ін-

ших осіб інформує керівника свого структурного підрозділу [6]. Крім того, вказаними 

правилами було встановлено низку заборон щодо корупційної діяльності та передбачено 

пам’ятку-застереження працівника органів внутрішніх справ України про спеціальні 

обмеження, передбачені законодавством України. Водночас у  цьому нормативно-

правовому документі відсутні заходи, направлені на комплексну профілактичну роботу 

щодо корупційних діянь з боку працівників поліції. 

З точки зору профілактики корупційних діянь цікавим для аналізу документом є 

Інструкція про порядок забезпечення органами та підрозділами внутрішніх справ Украї-

ни профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій серед особо-

вого складу, затверджена наказом МВС України від 23.02.2009 р. № 76. Вказана інстру-

кція передбачала загальні положення, де розкрито поняття профілактичної роботи в 

системі органів та підрозділів внутрішніх справ, завдання профілактичної роботи та 

об’єкти профілактики, а також структурні підрозділи та посадові особи, уповноважені на 

забезпечення профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій у 

Міністерстві внутрішніх справ України, організація  профілактичних заходів та докуме-

нтальне забезпечення профілактичних заходів. 

Розділ 3 «Організація профілактичних заходів» інструкції передбачав проведен-

ня заходів загальної та індивідуальної профілактики щодо злочинних, корупційних та 

інших протиправних дій  в органах внутрішніх справ України. 

Відповідно до вказаного розділу заходи загальної профілактики здійснюються 

шляхом: 

- моніторингу нормативно-правової бази, що регулює діяльність органів внут-

рішніх справ, внесення змін і доповнень, спрямованих на її вдосконалення й усунення 

існуючих недоліків, що породжують умови вчинення правопорушень; 

- забезпечення постійного контролю за службовою діяльністю персоналу, 

створення належних умов праці та соціального забезпечення; 

- проведення службових розслідувань за фактами допущення персоналом по-

рушень дисципліни та законності, скоєння злочинних корупційних та інших протиправ-

них дій, контролю за об’єктивністю збору, розгляду зазначених матеріалів та інформу-

вання персоналу про наслідки перевірок; 

- моніторинг морально-психологічного стану в органах і підрозділах внутріш-

ніх справ, визначення кола осіб, схильних до скоєння правопорушень; 

-  проведення цільових (за окремими напрямками службової діяльності), ком-

плексних оперативно-розшукових та інших заходів в органах і підрозділах внутрішніх 

справ; 

- підвищення професійної підготовки особового складу, використання у вихо-

вній роботі матеріалів про розгляд фактів правопорушень, допущених працівниками, їх 

негативні наслідки та детальне опрацювання цих прикладів у системі службової підгото-

вки; 

- оголошення вироків чи рішень судів щодо притягнення працівників органів 

внутрішніх справ до кримінальної відповідальності [6]. 

Що стосується заходів індивідуальної профілактики, то вони здійснюються 

шляхом: 

- морально-психологічного впливу на окремого працівника чи службовця з 

метою забезпечення свідомого дотримання ним правомірної поведінки, проведення 

роз’яснювальної роботи щодо допущення помилок і порушень у службовій діяльності; 

- формування у працівника чи службовця відмови від намірів учинити злочин-
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не, корупційне або інше протиправне діяння; 

- діяльності керівників і посадових осіб органів і підрозділів внутрішніх справ, 

спрямованої на забезпечення індивідуального підходу до створення належних умов про-

ходження служби особовим складом та його виховання; 

- отримання працівником належного освітнього рівня відповідно до фаху та 

забезпечення його самореалізації під час проходження служби [7]. 

На відміну від Національної поліції України в Державній прикордонній службі 

України на сьогодні діє Інструкція про порядок забезпечення підрозділами управління 

внутрішньої та власної безпеки профілактики правопорушень у сфері службової діяль-

ності військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, яка 

визначає завдання, принципи, види, форми та методи профілактики, структурні підроз-

діли та посадових осіб, уповноважених на забезпечення профілактики правопорушень у 

Державній прикордонній службі України [8]. 

Не менше значимим нормативно-правовим актом серед усіх вище перелічених є 

Постанова КМУ від 4 вересня 2013 року «Питання запобігання та виявлення корупції», 

яка містить Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобіган-

ня та виявлення корупції. Зазначена постанова чинна на сьогодні, а тому містить завдан-

ня, повноваження та функціонал органів, уповноважених на протидію корупції як одно-

го зі стратегічних напрямків розвитку держави [9]. 

Корупція набуває транснаціонального статусу, а тому європейська спільнота ро-

зробила і прийняла багато нормативно-правових актів, у яких прямо зазначено заборону 

корупційних діянь державних службовців, зокрема працівників Національної поліції 

України. На теперішній час основними правовими актами загального характеру, що ре-

гулюють питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції 

є: Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року; Де-

кларація Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у між-

народних комерційних операціях від 16 грудня 1996 року; Кримінальна конвенція Ради 

Європи про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 січня 1999 року; Додатковий прото-

кол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191) від 15 травня 2003 

року; Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією вiд 4 листопада 1999 

року; Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05 трав-

ня 1998 року; Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 5 травня 1998 

року; Резолюція № R (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів 

боротьби з корупцією» від 06 листопада 1997 року [10]. 

У Декларації про поліцію, прийнятій Парламентською асамблеєю Ради Європи 

1979 р. (резолюція № 690), викладено правила проходження державної служби в поліції. 

Серед них окреслені й етичні положення, яких мають дотримуватися працівники полі-

цейських відомств різних країн, зокрема: поліцейський повинен діяти чесно, неупере-

джено і з почуттям особистої гідності, утримуватись від будь-яких корупційних дій та 

рішуче протидіяти ним [10]. 

Більш конкретні заходи щодо протидії корупції в органах поліції зазначені у 

«Загальних стандартах боротьби з корупцією в поліцейських підрозділах і службах», 

прийнятих на 71-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу (2002 рік, Камерун). Стандарти 

спрямовані на забезпечення чесності, непідкупності та етичної поведінки працівників 

поліції при виконанні ними функцій з охорони правопорядку, сприяння розробленню в 

кожній країні-члені Інтерполу заходів, необхідних для попередження, виявлення, пока-

рання та викорінення корупції у поліції, а також притягнення корумпованих працівників 

поліції до відповідальності [10]. 

Висновки. Отже, профілактика корупції в органах поліції є обов’язковою діяль-

ністю центрального органу виконавчої влади. Саме для цього створено безліч норматив-

но-правових актів, які регламентують цю діяльність як на міжнародному, так і держав-

ному рівнях. Переважно нормативні документи стосуються механізму юридичної 

відповідальності будь-якої форми за правопорушення, пов’язане з корупцією. Незважа-

ючи на це, такий широкий загал нормативно-правової бази потребує кореляції із міжна-

родними нормами, відповідності та універсальності правових приписів, визнаних світо-

вою спільнотою. Дана концепція черговий раз підтверджує необхідність правової 

впорядкованості для міжнародного співробітництва. Це не виняток для питання профі-

лактики корупції в органах поліції. 
 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

116 ISSN 2078-3566 

 

Список використаних джерел 

1. Індекс сприйняття корупції – 2018. Transparency International Ukraine: офіційний 

веб-сайт. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/ (дата звернення: 

17.01.2020 р.). 

2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 

12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015 (дата звернення: 

17.01.2020 р.). 

3. Дисциплінарний статут Національної поліції України: затверджено Законом Украї-

ни від 15.03.2018 р. № 2337-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2337-19  (дата звернен-

ня: 17.01.2020 р.) 

4. Інструкція про порядок організації обміну інформацією між структурними підроз-

ділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової 

адміністрації України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби Укра-

їни в діяльності з виявлення та припинення корупційних діянь в правоохоронних органах: Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адмініс-

трації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби 

України від 23.03.2009 р. № 124/936/139/199/250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-09 

(дата звернення: 17.01.2020 р.). 

5. Правила етичної поведінки поліцейських: затверджено наказом МВС України від 

09.11.2016 р. № 1179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1576-16 (дата звернення: 

17.01.2020 р.). 

6. Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу 

органів внутрішніх справ України: затверджено наказом МВС України від 22.02.2012 р. № 155 

(втрата чинності від 01.07.2016 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12 (дата звер-

нення: 17.01.2020 р.) 

7. Інструкція про порядок забезпечення органами та підрозділами внутрішніх справ 

України профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій серед особового 

складу: затверджено наказом МВС України від 23.02.2009 р. № 76. 6 с. 

8. Інструкція про порядок забезпечення підрозділами управління внутрішньої та влас-

ної безпеки профілактики правопорушень у сфері службової діяльності військовослужбовців та 

працівників Державної прикордонної служби України: затверджено наказом Адміністрації Держа-

вної прикордонної служби України від 27.03.2006 р. № 235. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-06 (дата звернення: 17.01.2020 р.). 

9. Питання запобігання та виявлення корупції: Постанова КМУ від 04.09.2013 р. 

№ 706-2013-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF (дата звернення: 

17.01.2020 р.). 

10. Хань О. Заходи запобігання та протидії корупції в органах поліції. Фонд місцевої 

демократії: офіційний веб-сайт. URL: http://fmd.kh.ua/news/ zahodi-zapobigannya-ta-protidiyi-

koruptsiyi-v-organah-politsiyi.html (дата звернення:17.01.2020 р.). 

Надійшла до редакції 14.02.2020 

 

References 

1. Indeks spryynyattya koruptsiyi – 2018. [Corruption Perceptions Index - 2018]. Transparency 

International Ukraine: ofitsiynyy veb-sayt. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-

koruptsiyi-2018/ (data zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.]. 

2. Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020» : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 

12.01.2015 r. № 5/2015. [On the Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020": Presidential Decree 

No. 5/2015 of 12.01.2015]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015 (data zvernennya: 

17.01.2020 r.). [in Ukr.]. 

3. Dystsyplinarnyy statut Natsionalʹnoyi politsiyi Ukrayiny: zatverdzheno Zakonom Ukrayiny vid 

15.03.2018 r. № 2337-VIII. [Disciplinary Statute of the National Police of Ukraine: Approved by the Law 

of Ukraine dated 15.03.2018 № 2337-VIII]/ URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2337-19 (data 

zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.].  

4. Instruktsiya pro poryadok orhanizatsiyi obminu informatsiyeyu mizh strukturnymy 

pidrozdilamy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Sluzhby bezpeky Ukrayiny, Derzhavnoyi 

podatkovoyi administratsiyi Ukrayiny, Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, Derzhavnoyi 

mytnoyi sluzhby Ukrayiny v diyalʹnosti z vyyavlennya ta prypynennya koruptsiynykh diyanʹ v 

pravookhoronnykh orhanakh: Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Sluzhby bezpeky 

Ukrayiny, Derzhavnoyi podatkovoyi administratsiyi Ukrayiny, Administratsiyi Derzhavnoyi 

prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny vid 23.03.2009 r. № 

124/936/139/199/250. [Instruction on the procedure for organizing the exchange of information between 

the structural units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the 

State Tax Administration of Ukraine, the State Border Service of Ukraine, the State Customs Service of 

Ukraine in the activity of detecting and ending corruption in law enforcement agencies: Order of the Min-

https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/%20show/5/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z1576-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF
http://fmd.kh.ua/news/%20zahodi-zapobigannya-ta-protidiyi-koruptsiyi-v-organah-politsiyi.html
http://fmd.kh.ua/news/%20zahodi-zapobigannya-ta-protidiyi-koruptsiyi-v-organah-politsiyi.html


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 1 

ISSN 2078-3566 117 

istry of Internal Affairs Ukraine, Security Service of Ukraine, State Tax Administration of Ukraine, Ad-

ministration of State Border Guard Service of Ukraine, State Customs Service of Ukraine dated 

23.03.2009 № 124/936/139/199/250.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-09 (data 

zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.].   

5. Pravyla etychnoyi povedinky politseysʹkykh [Rules of Ethical Conduct of Police] : 

zatverdzheno nakazom MVS Ukrayiny vid 09.11.2016 r. № 1179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/z1576-16 (data zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.].  

6. Pravyla povedinky ta profesiynoyi etyky osib ryadovoho ta nachalʹnytsʹkoho skladu orhaniv 

vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Rules of conduct and professional ethics of persons of ordinary and com-

manding staff of law-enforcement bodies of Ukraine] : zatverdzheno nakazom MVS Ukrayiny vid 

22.02.2012 r. № 155 (vtrata chynnosti vid 01.07.2016 r.). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0628-12 (data zvernennya: 17.01.2020 r.) [in Ukr.].  

7. Instruktsiya pro poryadok zabezpechennya orhanamy ta pidrozdilamy vnutrishnikh sprav 

Ukrayiny profilaktyky zlochynnykh, koruptsiynykh diyanʹ ta inshykh protypravnykh diy sered osobovoho 

skladu [Instruction on the Procedure for Providing Prevention of Criminal, Corruptive Actions and Other 

Unlawful Actions among Personnel by the Bodies and Internal Affairs Bodies of Ukraine] : zatverdzheno 

nakazom MVS Ukrayiny vid 23.02.2009 r. № 76. 6 s. [in Ukr.]. 

8. Instruktsiya pro poryadok zabezpechennya pidrozdilamy upravlinnya vnutrishnʹoyi ta vlasnoyi 

bezpeky profilaktyky pravoporushenʹ u sferi sluzhbovoyi diyalʹnosti viysʹkovosluzhbovtsiv ta 

pratsivnykiv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Instruction on the procedure for providing 

units of the Department of Internal and Own Security for the prevention of offenses in the field of 

military service and employees of the State Border Service of Ukraine] : zatverdzheno nakazom 

Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 27.03.2006 r. № 235. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-06 (data zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.]. 

9. Pytannya zapobihannya ta vyyavlennya koruptsiyi: Postanova KMU vid 04.09.2013 r. № 706-

2013-p. [Issues of Prevention and Detection of Corruption: CMU Resolution No. 706-2013-p.]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF (data zvernennya: 17.01.2020 r.). [in Ukr.]. 

10. Khanʹ O. Zakhody zapobihannya ta protydiyi koruptsiyi v orhanakh politsiyi. [Measures to 

Prevent and Combat Corruption in Police. Local Democracy Foundation] Fond mistsevoyi demokratiyi: 

ofitsiynyy veb-sayt. URL: http://fmd.kh.ua/news/ zahodi-zapobigannya-ta-protidiyi-koruptsiyi-v-

organah-politsiyi.html (data zvernennya:17.01.2020 r.). [in Ukr.]. 

 

SUMMARY 

Bereznyak V. S. Peculiarities of regulatory support of corruption prevention in police 

bodies. Prevention is one way to combat corruption in the law enforcement system. It is expressed in 

several forms and is used to prevent corruption-related offenses. The purpose of preventive measures is to 

educate the anti-corruption orientation of the National Police officers, as well as to increase their regula-

tory awareness on the subject. 

The author has paid attention to the fact that an important step in the prevention of corruption in 

the police is the legal regulation of this activity. The normative legal acts of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine, including interagency on the prevention of corruption in police bodies, were analyzed. 

It is established that today there are no measures in the legal documents aimed specifically at 

comprehensive preventive work on corruption by a police officer. 

International normative documents, such as the Declaration on Police, adopted by the 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1979 (resolution No. 690) and "Common standards 

for the fight against corruption in police units and services", adopted at the 71st session The Interpol 

General Assembly (2002, Cameroon), which sets out the basic standards and rules for the ethical conduct 

of police officers. 

It has been stated that the prevention of corruption in the police is a mandatory activity of the 

central executive body. For this purpose, many legal acts have been created, which regulate this activity at 

both international and national levels. Preferably, the regulatory documents concern the mechanism of 

legal liability of any form for corruption offenses. Despite this, such a wide range of legal frameworks 

need correlation with international norms, compliance and universality of legal regulations recognized by 

the international community. This concept once again confirms the need for legal ordering for 

international cooperation. 

Keywords: corruption, prevention, regulatory support, police bodies. 


