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ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

 

Корупція - одна з найважливіших проблем  сьогодення. Вона існує в 
багатьох країнах світу, але має різні масштаби. Економічні злочини 
загрожують прогресу усього світу. 

 Корупція в міжнародно-правових актах визначається як одна з 
найбільш важливих проблем в сфері забезпечення міжнародного 
правопорядку. Усілякі правові організації інтенсивно боряться з нею.  

 Існують такі документи, котрі представленні в антикорупційних 
програмах:  

Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18  
жовтня 2006 року № 251-V);  

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією 
(ратифікована Законом України від 16.03.2005 року); 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 року 
№ ETS173( ратифікована Законом України від 18.10.2005);  

 На даний момент є багато яскравих прикладів як побороти корупцію у 
своїй державі, наприклад: 
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  Сінгапур.    Центральною антикорупційною ланкою в законодавстві 
Сінгапуру є Бюро по розслідуванню випадків корупції. Цей орган є 
незалежним і прагне запобігати  випадкам корупції як в державному, так і в 
приватному секторі. Воно вивчає схильності державних органів до корупції 
та рекомендує вжити необхідних заходів головуючим органам. 
       Головна ідея політики цієї країни полягає в тому, щоб мінімізувати 
умови,які створюють стимул до скоєння економічного злочину. Воно 
здійснюється за рахунок таких принципів: 

1) Держслужбовці отримують зарплатню згідно формули,яка залежить 
від середньої заробітної  платні осіб,які успішно працюють в приватному 
секторі 

2) Обов’язкова щорічна звітність посадовців про їхнє майно та капітали 

3) Суворість у справах про корупцію високих урядовців; 

4)Ліквідація зайвих бар’єрів, щодо розвитку економіки. 
Японія. Досвід цієї країни свідчить про те,що відсутність актів не 

перешкоджають ефективній боротьбі з корупцією. Усі норми засвідчені у 
державних законах, 

Особливу суворість держава тримає до державних службовців. В 
Японії,як і в Сінгапурі закон обмежує фінансування  партій і організацій ,які 
беруть участь у виборах. Порушення цих вимог тягне за собою накладення 
санкцій.  

В Японії одним із напрямів боротьби з корупцією є кадрова політика. 
Посадовці отримують гідну заробітну платню. Пріорітетні заходи у боротьбі 
з корупцією в Японії: 

1) Заходи політичної економії.  
2) Реформа державної служби. 
3) Забезпечення громадських  свобод. 

США. Країна з найбільш великим досвідом у боротьбі з корупцією. 
Початок дій проти корупції у США почався ще в середині 20 ст.. І саме тоді 
почалася боротьба з нею. 
  В законодавстві США поняття корупції посадовців визначено достатньо 
розгорнуто. Включає в себе чотири глави розділу 18 Зводів Законів: 

1) ”Хабарництво,нечесні доходи і зловживання своїм положенням 
публічними посадовцями”; 

2) ”Посадовці і службовці по найму”; 
3)”Здирство і погрози”. 
Покарання за корупцію у США отримують не тільки ті,хто отримує 

хабар,але й ті,що дають. Існує так званий Свод Законів,в якому є категорії 
осіб,які отримують хабарі. Покарання у США несуть як минулі державні 
службовці,так і майбутні. 

Південна Корея. Ця країна характеризується “політикою прозорості”. 
Починаючи з 1999 року в Південній Кореї існує програма “OPEN”,яка 
контролює розгляд заяв чиновниками. Вона є показником політичної волі в 
боротьбі з корупцією. 

“OPEN” виключає спілкування чиновників і жителів Кореї,таким чином 
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виконує важливу функцію-попереджує корупційні злочини,тим самим 
збільшує рівень довіри громадян до держави. 

Отже,в світі антикорупційна політика розвивається в сторону 
використання усієї правової бази,дивлячись ще й на попередження злочинів. 

Головні аспекти боротьби з корупцією: 
- контроль з боку громади за державним адмініструванням і можливість 

порушення справи за корупцію; 

- незалежність судової влади; 

- підзвітність осіб,які наділені владою. 
Ключ до ліквідації корупції знаходиться не в площині жорстокості 

покарання,а в тонкому світі ідей,закладених в основу функціонування органів 
державної влади. Тому корупція закладена в сам фундамент державного 
апарату.  
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ТА ІНДИКАТОРИ ЇЇ ОЦІНКИ 

 
Рейтинг найбільш щасливих країн, складається з таких соціально 

значущих індикаторів, як: рівень доходу (ВВП на душу населення), 
тривалість життя, соціальна підтримка, рівень корупції та щедрість. Нижче 
138 позиції рейтингу знаходяться лише бідні країни Африки і Азії, що є дуже 
тривожним сигналом для України. Соціальна безпека регіонів, є складовим 
елементом національної безпеки України, тому визначення сутності, 
критеріїв оцінки і способів протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам є 
актуальним завданням на даному етапі розвитку України.  

Об’єктами соціальної безпеки регіону виступають мешканці регіону та 
їх соціальна структура, окремі групи та прошарки населення, які потребують 
соціального захисту і підтримки, соціальна політика регіону, елементи 
соціальної інфраструктури. Суб’єктами соціальної безпеки регіону є: держава 
в особі місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування, регіональних представництв виконавчої та судової влади, 
суспільство, соціальні інститути, громадські організації та об’єднання тощо.  


