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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОРУПЦІЇ 

 

Українська молодь найбільше боїться корупції та війни, понад чверть 

молодих українців бажають емігрувати. Про це йдеться у дослідженні 

німецького Фонду імені Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert) та Центру «Нова 

Європа» спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, повідомляє Deutsche 

Welle. 

Згідно з дослідженням, серед найбільших страхів української молоді – 

корупція (37%) та війна у регіоні чи у світі (36%), серйозні проблеми зі 

здоров’ям (34%) та соціальна несправедливість і безробіття (32%). При цьому 

70% молодих людей переконані, що уряд у першу чергу повинен займатися 

боротьбою зі злочинністю та корупцією [1]. 

Питання «корупції» для людства стало досить важливим. Взагалі, світ до 

сьогодні добре зіпсувався, а саме, все стали вирішувати гроші та усіх можна 

«купити»...  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - 

це використання посадовою особою наданих їй службових повноважень або 

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 посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень або пов'язаних з ними можливостей [2].  

На мою думку, політика та гроші – це синоніми, на жаль. Гроші крутяться 

в державі, але здається, що в Україні розкриті не всі можливості які могли б 

бути. В деякій мірі, відбувається розвиток країни, тільки погано, що лише у 

великих містах, всі забувають про маленькі села та містечка, через які 

проходять, наприклад, шляхи перевезення. 

Час йде, дороги псуються, влада цього не помічає, бо всі зазвичай 

переміщуються літаками та гелікоптерами. Все через надмірну вагу у 

вантажівках, під яку аж асфальт тріщить. Шишки та вибоїни на дорогах дуже 

шкодять іншим автомобілям. 

Тим часом, коли на підприємствах все має бути чітко та справно, по 

правилах, за гроші закривають очі на усі недоробки та проблеми, а потім різні 

засоби праці виходять з ладу, на масштабних фабриках це коштує життя. 

Наприклад, який-небудь кран зірветься та вб’є людину, по документам та 

перевіркам, все було справно, от вам й нещасний випадок на виробицтві. 

Відомо, що в медицині є випадки підкупу. Скільки здорових людей 

закривали у психлікарнях, бо вони перейшли дорогу якійсь впливовій людині. 
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Багато подій, коли людину просто заліковують до несвідомого стану. Не секрет, 

що у школах також присутня корупція, можна підкупити вчителів, за якусь 

оціночку, за ДПА, а ще гірше, за атестат. Далі розповсюджена корупція серед 

ВНЗ. Коледжі, університети та інститути, несуть в собі такі страшні звичаї, як 

купити курсову чи залік. На мою думку, студент має робити це все власними 

зусиллями та за рахунок лише своїх знань. 

Також треба прибирати корупцію з авто-шкіл, бо за гроші права купиш, та 

не розум. Люди вирішують, що права є, то можна за кермо, на жаль, такі 

персони виїжджають на дороги та порушують, збивають і калічать ні в чому не 

винних пішоходів. Образливим є те, що такі водії намагаються уникнути 

відповідальності, підкупаючи слідчих, прокурорів, суддів. 

Отже, підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що одним із 

найвлучніших визначень корупції є те, яке визнає її як соціальне явище, що 

охоплює всю сукупність діянь, пов'язаних із неправомірним використанням 

особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення 

особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших правопорушень, що 

створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування [3, с. 

24]. 

Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» за 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, 

притягаються до: кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

Незважаючи на відповідальність хабарництво процвітає і далі. Люди 

підкупають і не бояться покарання. Можливо, через маленьку запобітню плату 

та крихітну пенсію, люди йдуть на злочин та приймають підкуп з надією, що це 

буде не поміченим. Тому, щоб забезпечити дію Закону треба, щоб народ мав 

гідну зарплатню. Також, я вважаю, що треба усунути олігархів від впливу на 

владу та політику, бо у них існують свої інтереси стосовно розвитку монополій 

та консернів, щоб заробляти все більше і більше статків. 

Підсумовуючи все сказане я хочу побороти вказані явища, я вірю у світле 

майбутнє в якому немає корупції, де є якісна освіта та медицина. Треба 

починати з себе! Закон обов’язковий для всіх. 
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