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тероризму; правила проведення антитерористичних операцій; 
особливості реабілітації постраждалих; відповідальність за 
терористичну діяльність; основи міжнародного співробітництва в 
боротьбі із цим явищем тощо. Порівняно з Кримінальним кодексом цей 
закон є значним кроком уперед у забезпеченні правових 
антитерористичних засад, але слід відмітити деякі його недоліки: 
1) згідно із Законом поняття «тероризм» не має чіткого визначення, а 
пояснений через перелік методів терористичних дій; 2) використано 
багатозначні терміни, що призведе до розширення кількості злочинів, 
які підпадають під поняття «тероризм».  

Отже, можемо констатувати, що контртерористичні інститути 
співпрацюють на принципах обміну інформації, пошуку й арешту 
терористів та їх спільників, видачі злочинців, контролю за 
небезпечними речовинами, протидії фінансування й поширення 
тероризму.  

 
Делегей К. 
КЗ «ХГПА» 

 
ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Протягом останніх років тема політичної корупції в Україні 

набула особливої гостроти. Масштаб поширення цього явища у владних 
і політичних інститутах дає змогу характеризувати політичну корупцію 
як невід’ємний атрибут їхньої повсякденної діяльності. 

Політична корупція – це особлива форма боротьби за владу, у якій 
перемагають не політичні інтереси всіх груп суспільства, а 
багатомільйонні хабарі та інші види підкупу окремих політиків і партій. 
Політична корупція створює можливість конвертувати владу в капітал, 
а капітал – знову у владу. Саме цим колом бігають нині політика і влада 
в Україні. 

За даними соціального опитування, проведеного Державним 
комітетом статистики, громадяни України мають дуже низький рівень 
довіри як до влади на всіх її рівнях, так і до всіх гілок влади (лише 10-
16% опитаних зазначили, що мають високий рівень довіри до 
урядовців). Найвищою довірою користуються міські та селищні органи 
влади – близько 23% респондентів. Виявилося, що опитані українці 
підозріло ставляться до мотивів, якими керуються урядовці у своїй 
діяльності, вважаючи, що урядовці діють не в державних, а у власних 
інтересах. Аналізуючи ці дані, можна зробити висновок, що проблема є 
актуальною й не вирішеною на сьогодні. 



Уважать, що політична корупція притаманна переважно країнам, 
які розвиваються або перебувають у трансформаційному стані. Проте 
гучні скандали, що час від часу виникають у країнах розвинутих 
демократій, свідчать, що й ці країни також не мають стійкого імунітету 
проти політичної корупції. Наслідки політичної корупції виявляються 
насамперед у політичній сфері та полягають у тому, що такий вид 
корупції змінює сутність політичної влади, знижує рівень її законності 
як усередині держави, так і на міжнародній арені; порушує принципи 
формування й функціонування владних інститутів, демократичні засади 
суспільства та держави; підриває політичну систему; породжує 
відчуження влади від народу, знижуючи залежність держави від її 
громадян; дестабілізує політичну ситуацію; підпорядковує державну 
владу приватним і корпоративним інтересам. Індикатором здатності 
держави й суспільства до подолання політичної корупції має стати 
поява державного діяча (діячів), який публічно візьме на себе 
зобов’язання беззастережного слідування світовим стандартам 
антикорупційної поведінки і зможе власним прикладом довести 
здатність їх реалізувати, зуміє заручитися підтримкою громадськості у 
своїх антикорупційних ініціативах. Отже, головною передумовою 
успіху протидії політичній корупції в Україні була й залишається 
політична воля. 

Вихід один: кардинальні зміни принципів формування та 
діяльності владних інститутів, демократичні зміни головних носіїв 
державної влади, тобто невідкладні якісні зміни нашої влади. Питання 
одне: хто і як це зможе зробити найближчим часом?  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

УКРАИНСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
Актуальность темы обусловлена в первую очередь тем, что 

поддержка и участие молодежи, которая несёт за собой прогрессивные 
идеи, интересы, требования, открытость, правдивость и резкую оценку 
ошибочных действий, крайне важна при создании и развитии любого 
сообщества. Все идеи касательно развития последнего всегда были и 
будут связаны именно с молодёжью.  

На данном этапе развития социальных отношений в Украине 
молодежь интересуют в первую очередь основополагающие, базовые 
условия для реализации своего потенциала и «становления на ноги». От 


