
Результати анкетування 

випускників анонімного опитування
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33 %

25 %

17 %

11 %

13 %

0,9 %

0,1 %

Відповідь В середньому

Рівень корупції в МВС залишився незмінним 14%

Рівень корупції в МВС знизився 36%

Рівень корупції в МВС швидше знизився ніж

підвищився

21%

Рівень корупції в МВС швидше підвищився

ніж знизився

6%

Рівень корупції в МВС підвищився 5%

Важко відповісти 19%

І блок питань анкети

1 Як, на Ваш погляд, змінився рівень корупції в діяльності МВС за період 2016 – 2020 

рр. (виберіть один варіант відповіді):



Відповідь В середньому

Ні 84%

Так, при оформленні нароботу (службу) 4%

Так, при переміщенні на вищу посаду 3%

Так, при отриманні рангу (спеціального звання) 2%

Так, при отриманні державних нагород 4%

Так, при приховуванні інформації 2%

Так, при звільненні зі роботи (служби) за негативними факторами 5%

2. Чи доводилось Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх 12 місяців давати 

неправомірну вимогу працівникам апарату МВС за вирішення кадрового питання? 

(зазначте не більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Ні 84%

Так, за складання іспиту на посвідчення водія 5%

Так, за послугу реєстрації/перереєстрації транспортного засобу 5%

Так, за діяльність, пов’язану з реалізацією транспортних засобів 6%

Так, за погодження конструкцій транспортних засобів 2%

Так, за перевезення небезпечних вантажів 0%

Так, за виготовлення номерних знаків 1%

3. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх 12 місяців давати працівникам 

територіальних органів з надання сервісних послуг МВС чи третім особам неправомірну вигоду за 

отримання послуги? Якщо так, то за яку послугу? (Зазначте не більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Ні 85%

Так, при вступі до закладу вищої освіти 4%

Так, у період освітнього процесу під час відпрацювання пропусків 

навчальних занять та незадовільних оцінок

5%

Так, у період освітнього процесу під час заліково-екзаменаційних

сесій

3%

Так, у період завершення освітнього процесу 4%

Так, у період післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, 

перепідготовка, спеціалізація)

1%

Так, під час здобуття наукових ступенів та вчених звань 1%

4. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх 12 місяців давати неправомірну 

вигоду працівникам навчальних закладів системи МВС? Якщо так, то у яких випадках? (Зазначте не 

більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Ні 84%

Так, за отримання листка тимчасової 

непрацездатності чи інших довідок

10%

Так, за якісне проведення операції, надання

медичних послуг, консультацій

4%

Так, за підтвердження або приховування тих чи 

інших медичних фактів

2%

Так, за дострокову виписку пацієнта з лікарні або, 

навпаки, продовження його перебування

1%

Так, за виписування лікарем «потрібного» рецепта 1%

Так, за направлення на санаторно-курортне 

лікування

1%

Так, за «потрібний» висновок військо-лікарської 

комісії

2%

5. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх 12 місяців давати неправомірну вигоду 

працівникам медичних закладів системи МВС? Якщо так, то у яких випадках? (Зазначте не більше 3-х 

позицій)



Відповідь В середньому

Так. 55%

Ні 45%

1027/5000 Загальна кількість 

відповідей на запитання

100%

Відповідь В середньому

Так 54%

Ні 47%

ІІ блок питань анкети

6

Чи достатній рівень поінформованості населення України щодо антикорупційної політики України, її 

нормативно-правової складової, яка визначає права і обов’язки суб’єктів, що беруть у неї участь?

7

Чи достатньо проводиться заходів з метою інформування населення України про стан та результати 

реалізації антикорупційної політики в Україні?



Відповідь В середньому

Постійно 4%

Періодично 7%

Іноді 23%

Ніколи 45%

Важко сказати 23%

8

Як часто Ви стикаєтесь з виявами корупції у правоохоронній системі та судових органах?



Відповідь В середньому
Органи Національної поліції 15%

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій

8%

Територіальні сервісні центри МВС 9%

Національне антикорупційне бюро України 7%

Державне бюро розслідувань 5%

Національне агентство з питань запобігання 
корупції

3%

Служба безпеки України 1%

Державна митна служба 5%

Податкова міліція (у складі ДФС України) 1%

Прокуратура 8%

Суд 11%

Не стикався 63%

Інший варіант Министерство юстиции 0%

Інший варіант вищий заклад освіти МВС 0%

Інший варіант ЗСУ, інші військові формування 0%

9 

У яких правоохоронних (судових) органах Ви стикались з виявами корупції? 

(зазначити не більше 3 позицій)



Відповідь В середньому

Проходження митного контролю 10%

Під час планових або позапланових перевірок юридичних 

осіб

8%

Оформлення та розгляд факту вчинення 

адміністративного правопорушення

11%

Розгляд справи про адміністративне правопорушення в 

суді

7%

Розслідування кримінального правопорушення 6%

Судовий розгляд кримінального правопорушення 9%

Надання адміністративних послуг 2%

Реєстрація та ліцензування видів діяльності 1%

Дозвільна діяльність 2%

Не стикався (лася) особисто 65%

Інший варіант підготовка кадрів 0%

Інший варіант вирішення кадрових питань 0%

10

У яких сферах діяльності правоохоронних та судових органів стикались Ви з виявами 

корупції? (зазначте не більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Працівник правоохоронного органу (прокурор, суддя) 

натякали\вимагали у Вас грошову винагороду, подарунки, послуги та 

інші неофіційні витрати

14%

Ви з власної ініціативи пропонували працівнику правоохоронного органу 

(прокурор, суддя) грошову винагороду, подарунки, послуги та іншу 

неофіційну плату або подарунки

9%

Ви звертались до своїх знайомих, родичів, близьких осіб, які працюють в 

правоохоронних органах (прокурор, суддя), для вирішення певних 

питань

8%

Ви звертались до впливових знайомих, родичів, близьких осіб, для 

вирішення певних питань

3%

Вас примушували зробити благодійні внески 4%

Ви робили подарунки 5%

Нічого з перерахованого 68%

Інший варіант не стикався 0%

Інший варіант Не стикався 0%

Інший варіант Ні з якими видами ! Хабар ніколи не вирішить усіх питань ! 0%

Інший варіант не стикалася 0%

11

З якими видами корупційних правопорушень Ви стикались протягом останнього року?



Відповідь В середньому

Нерозвиненість інститутів громадського контролю 14%

Непрозорість роботи правоохоронця, прокурора, судді 14%

Недостатній внутрішній контроль 20%

Бездіяльність спеціалізованих антикорупційних органів 18%

Економічні чинники (наприклад, низький рівень заробітної плати, 
нерозвиненість механізмів реалізації соціальних гарантій тощо)

43%

Невжиття заходів відповідальності за посадові правопорушення 21%

Низька якість норм законодавства, зокрема й антикорупційного 14%

Невисока правова культура 21%

Історично сформовані соціальні звичаї, культура 
посткомуністичного суспільства, що сприяють 
розповсюдженню високого рівня корупції між суб’єктами 
правовідносин

26%

Низький ступінь регламентації роботи чиновників 12%

Інший варіант Фонди Сороса, нав'язування неоліберальної 
економічної моделі населенню та споживатницького способу 
життя, а також зовнішнє управління, тощо

0%

Інший варіант невідомо 0%

12 Які, на Вашу думку, основні причини виявів корупції у діяльності правоохоронних органів, 

прокуратурі і суді? (Зазначте не більше 3-ти позицій)



Відповідь В середньому

Національна поліція 40%

Державна міграційна служба України 9%

Територіальні сервісні центри МВС 13%

Національне антикорупційне бюро України 13%

Державне бюро розслідувань 12%

Національне агентство з питань запобігання корупції 14%

Служба безпеки України 12%

Державна митна служба 5%

Податкова міліція (у складі ДФС України) 2%

Прокуратура 6%

Суди 6%

В жодному 11%

Важко відповісти 25%

Інший варіант Жодного - тотальна корупція 0%

13

Позначте правоохоронні органи (прокуратуру, суди), у яких, на Ваш погляд, ефективно діють 

внутрішні механізми виявлення та протидії корупції?



Середній клас ⇓

1 2 3 4 5

Органи Національної поліції України 3.6

Національне антикорупційне бюро України 3.2

Державне бюро розслідування 3.2

Національне агентство з питань запобігання корупції 3.3

Служби безпеки України 3.2

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 3.1

Вищий антикорупційний суд 3.1

Відповіді 1 2 3 4 5

Органи Національної поліції України 17 (7%) 32 (13%)64 (25%)64 (25%) 78 (31%)

Національне антикорупційне бюро 

України

39 (15%) 44 (17%)57 (22%)60 (24%) 55 (22%)

Державне бюро розслідування 28 (11%) 44 (17%)78 (31%)53 (21%) 52 (20%)

Національне агентство з питань 

запобігання корупції

27 (11%) 46 (18%)72 (28%)56 (22%) 54 (21%)

Служби безпеки України 27 (11%) 40 (16%)92 (36%)39 (15%) 57 (22%)

Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура

40 (16%) 49 (19%)71 (28%)42 (16%) 53 (21%)

Вищий антикорупційний суд 42 (16%) 39 (15%)71 (28%)46 (18%) 57 (22%)

14 Оцініть ефективність діяльності спеціалізованих антикорупційних органів щодо протидії корупції по 5-бальній 

системі? (1 бал – незадовільно та 5 балів – відмінно)



Відповідь В середньому

Вимагати від службової особи виконання його 
обов’язків

44%

Оскаржу дії особи у його керівника 23%

Оскаржу дії особи через Урядову «гарячу лінію» 24%

Звернусь до іншого контролюючого 
правоохоронного органу

20%

Оскаржу дії особи в прокуратурі 14%

Звернусь до суду 28%

Шукатиму захист у неурядових громадських
організацій або засобах масової інформації

13%

Домовлюсь зі службовою особою не офіційно 
про вирішення проблеми

6%

Буду брати участь у пікетуванні чи 
демонстраціях, спрямованих на боротьбу з 
корупцією

2%

Ні чого не буду робити 10%

Інший варіант В таких ситуаціях не перебував. 0%

Інший варіант Увезу его в лес и прогуляюсь с ним 
там

0%

Інший варіант Звернутися в ООН - права людини 0%

15

Які заходи Ви готові вжити з метою захисту своїх прав, які порушуються працівниками 

правоохоронних органів (прокуратурою, суддями)? (Зазначте не більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Так, безумовно 13%

Так, але лише в разі, якщо в іншому випадку результат міг би

бути незадовільним та/або затягнутий процес

8%

Ні, але лише в разі, якщо матиму варіант вирішення питання без 

надання неправомірної вигоди

9%

Ні, в будь-якому разі 57%

Важко відповісти 13%

16

Чи погодилися б Ви на вирішення питання виключно у спосіб, передбачений законодавством, якщо 

при цьому для вирішення питання треба було б надати неправомірну вигоду посадовцю?



Відповідь В середньому
Надати більше повноважень спеціалізованим органам у протидії корупції в 
Національній поліції

29%

Посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за корупцію 
працівників поліції

31%

Розширити функції громадського контролю за діяльністю поліції 18%

Збільшити заробітну плату поліцейським та посилити їх соціальний захист 50%

Підвищити професійний рівень та проводити більш жорсткий професійний 
відбір поліцейських

40%

Збільшити процесуальну незалежність слідчих 14%

Посилити процесуальний контроль за діяльністю слідчих 8%

Обмежити права під час здійснення перевірок юридичних осіб 3%

Зобов’язати вчинення всіх службових дій під контролем відеозйомки 10%

Інший варіант невідворотність покарання за корупційні дії та висвітлення 
цього в ЗМІ

0%

Інший варіант Надання розширеного соціального пакету (медицина, санаторії, 
профілакторії, дитячі садки), у тому й числі переваг для близьких родичів
працівника правоохоронних органів, гарантії та реалізація надання житла з 
бюджетним атотранспортом молодим спеціалістам; забезпечення практичні
підрозділи спортивними залами строловими та місцями для відпочинку з 
відповідною можливістю відпочивати, активізувати роботу профспілок із
захисту інтересів працівників правоохоронних органів; забезпечення
кар'єрного зросту молодим спеціалістам та позитивне заохочення за 
ініціативність у боротьбі зі злочинністю; займатися дієвою виховною роботу із
членами колективів.

0%

Інший варіант забезпечити невідворотність покарання 0%

17 Визначте напрями вдосконалення протидії корупції в органах Національної поліції (зазначте не 

більше 3 позицій)



Відповідь В середньому

Надати більше повноважень спеціалізованим правоохоронним органам у протидії 
корупції

30%

Збільшити заробітну плату правоохоронцям та посилити їх соціальний захист 38%

Підвищити професійний рівень та проводити більш жорсткий професійний відбір 
працівників правоохоронних органів

41%

Збільшити процесуальну незалежність працівників правоохоронних органів 17%

Посилити процесуальний контроль за діяльністю правоохоронних органів 14%

Зобов’язати вчинення всіх службових дій під контролем відео зйомки 16%

Вдосконалити інститут викривачів 23%

Спростити процедуру кримінальних проваджень за вчинення корупційних злочинів 18%

Інший варіант Убрать из нах.... 0%

Інший варіант Ліквідувати спеціалізовані органи як кору 0%

Інший варіант Зменшити кількість спеціалізованих правоохоронних органів 0%

Інший варіант Скасувати НАБУ, ДБР, НАЗК та створити відповідні підрозділи з такими 
самими повноваженнями у ланах СБУ та НПУ

0%

Інший варіант Розформувати повністю 0%

18 Визначте напрями вдосконалення протидії корупції спеціалізованими правоохоронними органами 

(НАБУ, ДБР, СБУ, НАЗК) (зазначте не більше 3-х позицій)



Відповідь В середньому

Так. 45%

Ні, але у разі необхідності я зможу дізнатися через 

офіційний вебсайт правоохоронних органів.

31%

Ні, і пошук зазначеної інформації є обтяжливим. 10%

Ні, мене це ніколи не цікавило. 14%

19

Чи відомі Вам канали зв’язку, через які можна повідомити про можливі факти порушень 

антикорупційного законодавства з боку працівників правоохоронних органів, прокурорами чи 

суддями?



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


