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зміни в політиці. Оскільки корупція включає кримінальну поведінку, 

тому покарання корумпованих працівників поліції можливе, але 

постільки прокурори залежать від поліції, щоб зібрати докази та 

розслідувати справи, вони часто не хочуть «кусати руку, яка їх годує». 

Законодавці мають переглянути закони, які створюють потенціал для 

корупції.  

Науковий консультант Олішевський О.В. 
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Боротьба з корупцією в Китаї як приклад 

для світової спільноти 

Корупція - явище, пов'язане з багатьма різними аспектами, і тому 

важко дати точне і всебічне визначення. Однак в основі більшості 

визначень корупції лежить ідея про те, що корупційнадія цє 

зловживання довіреної владою для приватної вигоди. 

На світовій арені економічної діяльності навіть найбільші гравці 

схильні до корупції. Деякі ведуть активну боротьбу, намагаються 

стримати апетити злочинців, кого-то це повністю влаштовує.  

За останні 5 років активно бореться з корупцією Китайська 

народна республіка, з приходом нового глави КНР, який розгорнув 

активну боротьбу з корупціонерами нижчої та середньої ланки. Новини 

про масштабну боротьбу з корупцією в Китаї швидко облетіли весь світ. 

Останнє десятиліття Китай пройшов фазу активного 

економічного розвитку, більше це заслуга політичного керівництва 

країни яка одним з основних завдань поставила боротьбу з "тиграми і 

мухами" - так в Китаї називають корупціонерів різних рівнів. 

Китай вважається кращою в світі країною за кількістю 

проведених розслідувань і переданих до суду хабарників і 

корупціонерів. За даними доповіді Верховної народної прокуратури 

КНР, щорічно в Китаї проводяться розслідування та виконуються судові 

рішення щодо приблизно сорока тисяч корупціонерів. 

Так само було посилено покарання для корупціонерів. Воно не 

залежало від посади звання або інших привілеїв злочинця, згідно з 

китайським законодавством, смертна кара може здійснюватися негайно, 

а може бути відкладена на термін до двох років. Як правило, за 

економічними статтями дається відстрочка. При цьому, якщо злочинець 
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за цей час не зробив ніяких «умисних злочинів» і взагалі поводився 

зразково, вища міра може бути замінена на довічне ув'язнення. 

Науковий керівникКальченко Т.М.  
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З давніх часів до сучасного життя корупція розглядається якодна 

знайбільших суспільних та світових проблем. Корупція – це складний 

феномен, вплив якого на суспільство відчувається на різних рівнях. На 

політичному рівні корупція дискредитує корумповані інститути та 

адміністрації, зменшує довіру народу країни та наносить шкоду іміджу 

останньої за кордоном. На рівні демократії вона є порушенням 

принципу рівності громадян та етнічних цінностей суспільства. На рівні 

економіки та фінансів вона викликає недовіру з боку інвесторів, зокрема 

іноземних. На соціальному рівні корупція може сприяти створенню 

нової стратегії виживання у корумпованій державі. На рівні безпеки 

корупція може призвести до поганої якості отриманої продукції або 

наданих послуг у більшості галузей, зокрема таких як будівництво, 

охорона здоров’я, харчова промисловість та ін.  

Найчастіше корупція та злочинність тісно пов’язані між собою. 

Факт незаконної видачі документів (наприклад, посвідчення особи) 

може мати наслідки для внутрішньої або навіть світової безпеки, якщо 

йдеться про тероризм. 

Таким чином, боротьба з корупцією на усіх рівнях актуальна та 

потребує застосування нових підходів. Рада Європи відіграє активну 

роль у такому заході. Ініціатива до співпраці висунута 8 квітня 2014 та 

спрямована на боротьбу з корупцією. Вона об’єднала представників 

парламентів 47 держав членів Ради Європи та Держав, які не є її 

членами скоординувати зусилля та стратегії на європейському та 

національних рівнях. У межах діяльності Ради Європи були визначені 

дії національних парламентаріїв у боротьбі з корупцією. Так було 

запропоновано: 1) сприяти ратифікації та підписанню конвенцій та 

рекомендацій Ради Європи у галузі боротьби з корупцією, зокрема 

рекомендацій Групи держав по боротьбі з корупцією національними 

парламентами; 2) розглянути національні антикорупційні ініціативи, 

поділитися передовим досвідом та розглянути разом нові підходи та 

методи, спрямовані на ефективну боротьбу з корупцією; 3) зібрати 
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