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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Процеси глобалізації, що відбуваються в сучасному світі, стають підс-
тавами не лише для розвитку міжнародних соціально-економічних відносин, 
культурної інтеграції та законодавчої уніфікації, а й сприяють таким негати-
вним явищам, як транснаціональна злочинність, в тому числі – транснаціона-
льна корупція. 

Корупція є глобальною проблемою багатьох сучасних країн. Вона 
створює перешкоду для нормального, прогресивного економічного та соціа-
льного розвитку. Вже не одне десятиліття світова спільнота наголошує на не-
обхідності вирішення цієї проблеми. Результатом такої міжнародної політики 
стало ухвалення цілого комплексу міжнародно-правових актів, підготовлених 
та прийнятих в Організації Об’єднаних Націй, Організації економічного 
співробітництва та розвитку, Організації американських держав, Раді Євро-
пи, Європейському Союзі, Африканському Союзі. Запропоновані різноманіт-
ні міжнародні юридичні способи вирішення цієї проблеми в певній мірі від-
різняються, однак їх об’єднує спільна мета – встановлення загальних 
стандартів боротьби з корупцією.

Важливим етапом в історії розвитку міжнародно-правових відносин у 
сфері запобігання та протидії корупції є підписання міжнародною спільно-
тою 9 грудня 2003 року в м. Меріда (Мексика) Конвенції Організації
Об’єднаних Націй проти корупції. Для України цей міжнародний акт набув 
чинності з 01.01.2010. Його вважають найзмістовнішим правовим актом –
міжнародним договором, спрямованим на запобігання та боротьбу з корупці-
єю як у світовому, так і в національному масштабі [1].
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Згідно з повідомленням, зробленим міжнародною організацією 
Transparency International, за останній рік Україна дещо поліпшила свої пози-
ції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції – 2018». За результатами опиту-
вань експертів та представників бізнесу, Україна набрала 32 бали зі ста мож-
ливих, на два бали більше, ніж у 2017 році, і посіла 122-е місце за підсумками 
2018 року, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією. У час правління Вік-
тора Януковича позиції України у рейтингу були вкрай тривожними: 26 балів 
зі ста можливих. Експерти оцінювали це як «згортання демократії». Нинішні 
32 бали вселяють надію. Адже країни які набирають від 31 до 60 балів, нази-
вають країнами, які «намагаються боротися з корупцією». Україна потрапила 
до цієї групи лише за підсумками 2018 року [2].

І все ж таки, незважаючи на покращення у цій сфері, рівень корупції 
залишається найвищим в порівнянні з країнами ЄС та загрозливим для наці-
ональної безпеки суспільства, демократичного розвитку нашої держави тощо. 
З метою реалізації інтеграційного процесу в Україні, зокрема передбачається 
приведення у відповідність до європейських стандартів законодавства Украї-
ни у сфері протидії та запобігання корупції.

Для боротьби з корупцією низка європейських країн вживає заходів ор-
ганізаційного характеру – створюють спеціалізовані установи, організації, 
метою діяльності яких є вироблення відповідної стратегії й тактики, розробка 
превентивних заходів нормотворчого й функціонального змістового напов-
нення. Проте необхідно, з огляду на актуальність проблеми, переглянути 
комплекс організаційно-правових та інших заходів на національному рівні з 
метою їхнього вдосконалення та інтенсифікувати діяльність у міжнародних 
організаціях. 

За умов наявності масштабної корупції пріоритетними є заходи щодо 
усунення її причин, а вже потім – боротьба з конкретними виявами. Причому, 
для правових систем деяких розвинених країн не є характерним використан-
ня в законодавстві терміна «боротьба», численними є закріплення в нормати-
вно-правовому акті (часто – кодифікованому) принципів запобігання право-
порушенням [3].

Як свідчить практика роботи правоохоронних органів зарубіжних країн 
у цьому напрямі, досконалість нормативно-правового забезпечення та наяв-
ність ефективної системи протидії корупції на національному й міжнародному 
рівнях є однією з головних умов успішного подолання зазначеної проблеми.

В Україні у 2014 році був прийнятий Закон України «Про запобігання 
корупції». Відповідно до ст. 18 цього Закону Національним агентством з пи-
тань запобігання корупції розробляється й періодично коректується антико-
рупційна стратегія на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також резуль-
татів виконання попередньої антикорупційної стратегії.

Таким чином, зважаючи на масштабність та актуальність проблеми, 
пріоритетним напрямком розвитку антикорупційного руху в нашій країні є 
інтенсифікація створеного ефективного, заснованого на позитивному досвіді 
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іноземних держав механізму запобігання корупції, який вже призвів до пози-
тивних змін, а також чітка взаємодія між державами для проведення спільних 
заходів спрямованих на протидію корупції.
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В умовах переходу до ринкової економіки актуальними постають пи-
тання формування громадянського суспільства, подолання найнебезпечніших 
загроз національній економічній безпеці держави, серед яких корупція на 
першому місці. Важливо актуалізуються питання сучасної державної право-
вої політики у реформуванні системи запобігання і протидії корупції. На 
жаль, це негативне явище присутнє у всіх без винятку країнах світу. Для вре-
гулювання даних відносин стало ухвалення цілого комплексу міжнародно-
правових актів (обов’язкового і рекомендованого характеру), підготовлених 
та прийнятих в Організації Об’єднаних Націй, Організації економічного 
співробітництва та розвитку, Організації американських держав, Раді Євро-
пи, Європейському Союзі. Метою було встановлення загальних стандартів 
боротьби з корупцією шляхом виконання антикорупційних законів на націо-
нальному рівні. Чинники успішної протидії корупції вже відомі та апробовані 
міжнародною спільнотою. Прозорість та відкритість влади, прийняття дер-
жавних рішень, впровадження механізмів контролю за діяльністю державних 
органів з боку суспільства, свобода слова, незалежність засобів масової інфо-
рмації. Радою Європи у 1999 році було прийнято дві конвенції: Кримінальну 
конвенцію про боротьбу з корупцією [1] та Цивільну конвенція про боротьбу 


