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ПРОБЛЕМА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Корупційна діяльність є одним із найголовніших підривних чинників для
кожної держави, адже вона гальмує інвестиції; уряд, отримуючи недостовірну
інформацію про реальний стан економіки країни, не може досягти намічених
цілей; зумовлює збільшення витрат для підприємців та труднощі в розвитку
бізнесу; призводить до нечесної конкуренції та невиправданого перерозподілу
доходів громадян.
На жаль, корупція в Україні - досить розповсюджене явище. Це офіційно
підтверджується індексом сприйняття корупції (CorruptionPerceptionsIndex,
CPI), за результатами якого у 2013 року наша країна посіла 144 місце зі 176
країн. Одними з найбільш корумпованих сфер є державні закупівлі,
фармацевтичний ринок, оформлення різноманітної дозвільної документації,
освіта, медицина, сфера транспорту.
Як зазначає президент міжнародної антикорупційної організації
TransparencyInternational Україна Олексій Хмара, найефективнішим способом в
боротьбі із корупцією є публічність. Вона, за його словами, може бути
досягнута завдяки наступним методам:
- публічне декларування посадовцями власних видатків;
- створення вільного доступу громадськості до інформації про державні
закупівлі;
- створення електронного документообігу;
- створення публічного доступу до Єдиного державного реєстру осіб,
притягнутих до відповідальності за корупційні діяння;
- створення незалежного органу контролю, а саме, Національного
антикорупційного бюро;
- запровадження легкої процедури притягнення до відповідальності
високопосадовців тощо.
Світовий досвід показує, що корупційна система підлягає значному
руйнуванню. Це очевидно на прикладі Грузії, адже у 2004 році країна
перебувала у скрутному становищі, що було спричинено масовим збиранням
хабарів та повним свавіллям державних служб. За 2 строки свого правління з
2004 по 2013 роки президент Грузії Михайло Саакашвілі помітно зменшив
прояви корупції за рахунок повного перезавантаження влади та прийняття ряду
нових законів.
Скориставшись позитивним досвідом на прикладі інших країн, необхідно
вжити дієвих заходів аби викорінити корупцію в нашій державі, або,
принаймні, знизити її рівень до мінімальної межі. На мою думку, успішний

досвід боротьби зарубіжних країн із цим явищем повинен слугувати чудовим
прикладом та мотивацією через добре вибудовані правові, організаційні та
політичні механізми її подолання. Заходи протидії та запобігання корупційній
діяльності необхідно запроваджуючи на всіх можливих рівнях: побутовому,
адміністративному, політичному тощо, адже вони всі взаємопов’язані. При
цьому слід приділяти велику увагу формуванню відповідних морально-етичних
цінностей в свідомості українських громадян щодо негативного ставлення до
хабарництва.

