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ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ЯКШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯЖИТТЯ І
ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Доходи населення є одним із найважливіших показників розвитку будь-якого
суспільства. Саме доходи визначають рівень життя населення та розвиток країни на
міжнародній арені.

Керівництво країни, обравши шлях розвитку в європейському аспекті, реалізовує
бажання українців долучитись до системи європейських цінностей, що передбачає,
зокрема, високий рівень життя населення.

Серед шляхів підвищення рівня життя і доходів населення України виділяють
подолання корупції, як вагомої проблеми нашої держави.

В сучасних українських реаліях, до корупції схильна будь-яка людина, що
володіє дискреційною владою. Головним стимулом до корупції є можливість
отримання прибутку, пов'язаного з використанням владних повноважень, а головним
стримуючим чинником — ризик викриття і покарання. Саме прибуток виступає
ключовим стимулом щодо вчинення протиправної діяльності, оскільки дає змогу
забезпечити відповідний рівень життя, до якого прагне більшість населення.

У 2013 році Україна, за даними організації Transparency International, яка стежить
за рівнем корумпованості у світі, посіла 144 місце за Індексом сприйняття корупції.
Більше двох третин з 177 держав, охоплених Індексом в 2013 року, набрали менше 50
балів на шкалі від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції). Для
порівняння: за даними організації, перше місце в світі розділили Данія і Нова Зеландія,
кожна з цих держав отримала по 91 балу. Афганістан, Північна Корея і Сомалі в 2013
році продемонстрували найгірші результати, набравши, кожна, по 8 балів. Україна ж
опинилась поряд з Нігерією, Папуа-Новою Гвінеєю, Іраном, Камеруном і
Центральноафриканською Республікою – набравши 25 балів, що на три бали менше,
ніж минулого року. Згідно з Індексом, Росія опинилася на 127-му місці, набравши 28
балів, Казахстан зайняв 140-е з 26 балами. Рейтингову таблицю колишніх країн
Радянського Союзу завершують Туркменістан і Узбекистан, які поділили 168-е місце,
набравши по 17 балів.

Індекс сприйняття корупції оснований на експертних оцінках рівня корупції в
державному секторі різних країн.

Transparency International стверджує, що корупція в державному секторі
залишається однією з найсерйозніших світових проблем, особливо в таких ділянках як
діяльність політичних партій, робота правоохоронних органів і функціонування
судових систем [1].

Для подолання корупції в Україні слід запозичити досвід європейських країн, що
показали найкращі результати в подоланні даної проблеми. Найкращим заходом
виявилась прозорість, що сприяє підзвітності та забезпечує припинення корупції, тому
подоланням цієї проблеми повинні бути охоплені усі верстви населення України.
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