
164 

 

7.Остановили продажу земли и вырубку 6000 деревьев в Лесопарке 

в Пятихатках под Гольф-клуб – весна 2010. 

8.Приостановили продажу более 7 га леса в парке Горького под 

частные коттеджи и апартаменты – лето 2010. 

9.Добились отмены решения Горсовета и вернули городу 150 га Ле-

сопарка на Алексеевске, отданные частному застройщику – сентябрь 

2010. 

10. Наши активисты среди местных жителей, инициативных граж-

дан и многих других общественных организаций Харькова очистили и от 

мусора любимые места отдыха харьковчан: Лесопарк в районе Пяти-

хаток, Алексеевки, Павловом Поле, парк Горького, пляжи Гидропарка на 

Журавлевке, Ботанический Сад, стадион «Динамо», а также жилые мик-

рорайоны на Салтовке, Холодной Горе и ХТЗ. Собрано более 1500 меш-

ков мусора – 2010 год. 

Таким образом, я делаю вывод, что большинство «зелёных» поли-

тических партий на теме экологии лишь «делают» рейтинг. И только 

единицы, в большинстве случаев, это ВПО, работают во благо природы.  

 

Сало Д. 

НТУ «ХПІ» 

 

КОРУПЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

Як свідчать окремі енциклопедичні словники, слово «корупція» по-

ходить від латинського «соrruptio», що означає «псування», «розбещен-

ня», тобто може розумітися як розбещення окремих посадових осіб дер-

жавного апарату, як соціальна корозія, що роз’їдає державну владу і сус-

пільство в цілому. 

Слід зазначити, що як серед українських вчених-правознавців, так і 

серед практиків не існує чіткого визначення поняття корупції. Основні 

підходи до розуміння корупції можна звести до наступного:  

 корупція розуміється як підкуп-продажність державних служ-

бовців;  
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 корупція розглядається як зловживання владою або посадовим 

становищем, здійснене з певних особистих інтересів;  

 корупцію розуміють як використання посадових повноважень, 

статусу посади, а також її авторитету для задоволення особистого інтере-

су або інтересів третіх осіб;  

 корупція розглядається як елемент (ознака) організованої зло-

чинності.  

Корупцію можна визначити як складне соціальне (а за своєю суттю 

асоціальне, аморальне і протиправне) явище, що виникає в процесі ре-

алізації владних відносин уповноваженими на це особами, що використо-

вують надану їм владу для задоволення особистих інтересів (інтересів 

третіх осіб), а також для створення умов здійснення корупційних дій, 

приховування цих дій та сприяння їм. 

Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знаходиться на 

стадії трансформації. Оскільки Україна проходить не просто стадію де-

мократизації державного устрою, а здійснює докорінну трансформацію 

економічного і політичного устрою, правової і соціальної систем, то зро-

стання рівня корупції є об’єктивною обумовленим фактором. 

Корупція занадто дорого коштує нашій державі і народу як в ма-

теріальному, так і в духовному вимірах. І справа не тільки у прямих втра-

тах від корупції, які досягають за приблизними підрахунками аналітиків 

декількох десятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те, що в 

суспільній свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як етично 

прийнятну форму дій і «відновлення соціальної справедливості», роз-

мивається розуміння суспільної небезпеки цього явища. 

Через рік після Революції Гідності Україна залишається найбільш 

корумпованою країною Європи. Про це свідчать результати нового гло-

бального Індексу сприйняття корупції 2014 (CorruptionPerceptionsIndex) 

від TransparencyInternational Україна, передає Еспресо.TV з посиланням 

на ЛІГАБізнесІнформ. 

Корупція загрожує національній безпеці та суспільному ладу 

України, системно і комплексно впливає на формування і діяльність 

владних і політичних інститутів, підриває довіру громадян до влади, 

ускладнює відносини України з іноземними партнерами.  

http://espreso.tv/
http://news.liga.net/articles/politics/4273041-142_mesto_ukraina_ostaetsya_v_klube_samykh_korrumpirovannykh_stran.htm
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Криза українського суспільства – це наслідок кризи соціальної 

культури громадян, яка включає в себе, зокрема, політичну, економічну, 

правову, моральну культуру громадян. Існує наступна закономірність: 

«Яка соціальна культура громадян – таке й суспільне життя». Отже, ко-

рупція кризового типу, що вразила сучасну Україну, має своїм фундамен-

том значний прошарок громадян, позбавлених належної соціальної куль-

тури і тому уражених сваволею та ілюзіями, що проявляються у вигляді 

корупції. 

При найближчому розгляді можна побачити також, що навіть про-

блеми, які виникають навколо української мови в Україні мають «коруп-

ційний компонент». Корупційні корені можна розгледіти і в сепаратист-

ському русі в Україні. Частина вини за кровопролиття на Донбасі має по-

кладатися також і на корупцію… 

Включення потенціалу «діяльності, спрямованої на зменшення ко-

рупційної активності громадян» у систему протидії корупції передбачає 

розгортання в Україні діяльності по формуванню антикорупційної куль-

тури громадян (зокрема, наприклад, у вигляді розробки і здійснення 

спеціальної «Програми формування антикорупційної культури в 

Україні», з урахуванням зарубіжного досвіду, в тому числі досвіду фор-

мування у громадян «антимафіозної культури» в м.Палермо в Італії, до-

свіду Польщі, Грузії, Сингапуру тощо). 

Виходячи з «культурницької» доктрини протидії злочинності (і ко-

рупції), існує наступна закономірність: «антикорупційна юстиція є ефек-

тивною настільки, наскільки розвинутою є соціальна культура громадян, 

під якою розуміється політична, економічна, правова, моральна культура 

громадян». 

 

Петренко Д.   

НТУ «ХПИ» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Труды античных мыслителей Конфуция, Сунь Цзы, Платона, Ари-

стотеля заложили основы философского осмысления политики как искус-

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=%22%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%22%20%3Cdmitr.petrencko2010%40yandex.ua%3E

