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У незбалансованій економіці, нестабільному суспільстві, як відомо, є багато 
можливостей для зловживань, здійснення протиправних вчинків та діянь, які стають 
основою певних корупційних схем з метою  власної наживи високопосадовців, 
підприємців та бізнесменів, окремих громадян. Сьогодні ми бачимо безліч прикладів 
того, як корупція пронизує усі сфери суспільного життя. Вона є однією з 
найсерйозніших проблем України, що становить особливу суспільну небезпеку для 
країни, вітчизняного бізнесу та підприємництва, кожного пересічного громадянина, 
адже гальмує соціально-економічний розвиток нашої держави, блокує її рух у напрямі 
євроінтеграції. 

Як свідчать оприлюднені наприкінці лютого 2016 року дані рейтингу країн за 
індексом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index), складеному Transparency 
International, Україна цьогоріч зайняла 144-те зі 177 місць із загального списку. Для 
порівняння, Росія займає 127-ме місце, Білорусь – 123-тє, Молдова – 102-ге, Польща – 
38-ме. Україна ж ділить свою позицію з Камеруном, Іраном, Нігерією, 
Центральноафриканською Республікою та Папуа Новою Гвінеєю. 

Аналітики Transparency International зазначають, що країна, яка стабільно 
залишається в групі «підвищеного ризику», в наступні роки може ще більше погіршити 
даний показник. Як свідчать дані проведених досліджень, за параметром політичної та 
фінансової корупції Україна опустилася на 10 пунктів. Основними проблемами ділових 
кіл є монополізація бізнесу, неможливість довгострокового планування бізнесу, а також 
його окупація державними корупціонерами. З огляду на це політика української влади 
у сфері регулювання бізнесу оцінюється вкрай невисоко. Зокрема, як зазначають 
експерти, процедури отримання дозволів на ведення бізнесу корумпуються все більше, 
процвітає хабарництво при взаємодії з державними органами тощо. 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведені факти та враховуючи сучасні реалії 
розвитку нашого суспільства, слід відмітити, що антикорупційна складова повинна 
відігравати домінантну роль у забезпеченні економічної безпеки держави, 
підприємництва та бізнесу. Сьогодні ми спостерігаємо перші початкові кроки реалізації 
антикорупційної політики, зокрема через інституційну реформу правоохоронних 
органів, прокуратури, судової гілки влади тощо. У даному напрямі парламентом 
нещодавно було схвалено ініціативу щодо створення нового автономного органу, 
основною функцією якого є виявлення та розслідування корупційних злочинів, що 
становлять особливу суспільну небезпеку. Таким органом стало Національне 
антикорупційне бюро, створення якого закріплене Законом України «Про Національне 
антикорупційне бюро України», що був прийнятий 14 жовтня 2014 року.  Паралельно з 
Національним антикорупційним бюро створена й громадська організація 
«Антикорупційне бюро України», метою діяльності якої є також боротьба з проявами 
корупції в нашій державі та бізнесі. 

Таким чином, бачимо, що подолати таке негативне явище як корупція, є не 
просто. Однак ми маємо рухатися вперед, і поступово, завдяки спільним зусиллям в 
рамках інноваційного ланцюга «держава-громадськість-бізнес», кожен учасник якого 
повинен контролювати процес протидії корупційним проявам та злочинам, повинні 
викорінити цей бур’ян із нашого життя. 
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