Негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в
цілому, заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції.
В українському сучасному суспільстві корупція стала вже не
стільки кримінальним феноменом, скільки загальнодержавним негативним чинником
корозії нації. Підриваючи авторитет всіх гілок державної влади, руйнуючи
державність і сприяючи все більш глибшому підриву суспільної безпеки.
Корупція
підриває
авторитет
країни,
завдає
шкоди
демократичним засадам управління суспільством, порушує принципи верховенства
права та встановлений законодавством порядок здійснення повноважень посадовими
особами органів державної влади.
Як дає нам визначення Закон України «Про запобігання корупції» під корупцією
розуміється використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди
відповідній особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку,
пов’язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим
чинником є ризик викриття і покарання.
З корупцією можливо боротися використовуючи різні заходи: суто репресивні, які
полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і
притягненні винних осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких такі як
покращення прозорості, підзвітності і доброчесності державних структур, правовий
захист громадян та підвищення правової обізнаності, підвищення етичних стандартів
у діяльності службовців, просвітницька робота з населенням, виховання молоді у дусі
неприйняття корупції. Але жоден з цих заходів не буде успішним, якщо під час їх
реалізації буде відсутня підтримка з боку суспільства. Ефективна антикорупційна
політика держави має базуватися на комплексному застосуванні примусових,
попереджувальних та просвітницьких процедур, що може бути забезпечено виключно
за умови спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості.
Залучення громади до боротьби проти корупції є необхідним, в першу чергу через цей
основоположний елемент: якщо корупція стала звичайним явищем в суспільстві, то
велика частина його, більш за все, залучена в корумповані структури. Це призводить
до необхідності того, щоб суспільні освітні програми, в найширшому розумінні,
існували незалежно або включались в плани, що передбачають будь-які спроби
боротьби з корупцією: суспільство повинне усвідомлювати свою власну роль в
корупції і свою потенційну роль в боротьбі з цим явищем.
Тому у протидії корупції не лише є сенс. Така протидія є життєвою
необхідністю для держави, для суспільства, для людей. Вона забезпечує створення
умов для нормального життя і суспільного прогресу.
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