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Деякі вважають, що корупція стала основною економічною та політичною проблемою 

початку XXI століття. Корупція в Україні перетворилася на одну із загроз національної 

безпеки. Корупція впливає на формування державної влади в Україні. Стає неможливим 

зайняти ту чи іншу посаду, виходячи лише з ділових та особистих якостей кандидата. 

Вирішальним моментом є плата за призначення, родинні, дружні стосунки з керівниками 

вищого рівня, іншими впливовими особами.  

Досить широким є набір корупційних засобів, які можуть бути застосовані при 

формуванні судової гілки влади. Перш за все, це підкуп чиновників державних органів. При 

формуванні представницьких органів влади також можуть бути прояви корупції. У цьому 

випадку мова може йти про порушення проведення виборів: підкуп кандидатів, представників 

влади і членів виборчих комісій; нелегальне фінансування виборчих компаній; фальсифікація 

результатів виборів; створення перешкод для реалізації виборчих прав громадян. При 

формуванні владних структур корупція призводить до того, що, по-перше, владу отримують 

особи, які не повинні займати державні посади за своїми діловими і особистими якостями. По-

друге, до влади приходять представники кримінального середовища, в тому числі лідери 

злочинних угруповань. По-третє, сформована таким чином влада є незаконною і буде 

використовуватися її представниками зі злочинною метою.  

Корупція також є причиною бар'єрів в торгівлі та, зокрема, призводить до значного 

зростання і різноманіттю тарифних ставок на імпортовані товари. Збільшується можливість 

митних чиновників отримувати корупційні доходи, маніпулюючи класифікацією товарів, що 

імпортуються. В економічній сфері корупція сприяє підвищенню цін на товари і послуги в 

результаті чого страждає споживач; тягне за собою неефективний розподіл коштів державного 

бюджету; призводить до несправедливого розподілу доходів, збагачуючи суб'єктів корупційних 

відносин за рахунок інших членів суспільства. 

За даними аналітиків, сьогодні нема жодної підприємницької структури, яка б для 

пом'якшення такого тиску систематично не сплачувала чиновникам та різним контролерам 

значних грошових сум. З іншого боку, підприємці, шукаючи шляхи зменшення податкового 

тиску, самі йдуть на зловживання і підкуп осіб, наділених контрольними і розпорядчими 

функціями. Вони змушені оббивати пороги міністерств і відомств у пошуках підтримки. Чим 

більше звертань за допомогою до чиновництва, тим більшою є вірогідність корупційних діянь. 

У цих обставинах простежується певна закономірність: чим гірше працює економіка країни, 

чим гірші економічні показники, тим більш поширеною та всеосяжною стає корупція, 

захоплюючи все нові й нові сфери суспільства. 

Високі моральні якості і моральність ‒ головні чинники протидії виникненню корупції. 

Боротьба з корупцією неможлива без отримання спеціальних знань, освоєння конкретних 

прийомів, а також належного технічного забезпечення. Однак цього недостатньо. В основі 

боротьби з корупцією лежать морально-етичні якості людей, їх виховання, самовдосконалення і 

розвиток.  

 

  


