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Антикорупційна політика в Україні:  

анотований бібліографічний список 

2019. – Вип. 1. –  25 с. 

 

1. Боковикова Ю. В. Механізм протидії корупції 

/ Ю. В. Боковикова // Теорія та практика держ. упр. : зб. наук. пр. / Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

– Харків, 2017. – Вип. 1(56). – С. 92-99. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16232-1(56) Виокремлено причини виникнення корупції та складові 

організаційно-правового механізму протидії корупції, зокрема: мету, 

суб’єкти та об’єкти антикорупційної діяльності, принципи, інструменти 

подолання корупції. Визначено можливості підвищення ефективності 

діяльності спеціально уповноважених органів державної влади. 

Обґрунтовано напрями діяльності щодо забезпечення протидії корупції. 

Текст: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/2/02.pdf 

2. Васюк М. В. Особливості використання типологічних 

інструментів запобігання відмиванню коштів та протидії тероризму в 

антикорупційній політиці держави / М. В. Васюк, Я. В. Котляревський, 

М. В. Засоба // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Економіка : зб. наук. пр. – 

Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 11(64). – С. 170-174. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп14876-22/11(64) Проаналізовано складники антикорупційної 

політики. Розкрито значення типологічних схем протидії відмиванню 

доходів і фінансуванню тероризму як одних із важливих важелів 

запобігання корупції та формування антикорупційної політики. 

Виокремлено з типових схем основні ознаки, що, своєю чергою, впливають 

на можливість здійснення відмивання коштів через корупційні схеми у 

сфері незаконного проведення безготівкових операцій, здійснення 

державних закупівель тощо. Текст: 

http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/Vis_econom_11(64)2017.pdf 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/2/02.pdf
http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/Vis_econom_11(64)2017.pdf
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3. Веклич В. О. Методологія дослідження адміністративно-

правових засад політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в 

Україні / В. О. Веклич // Вісн. Маріуп.  держ. ун-ту. Серія: Право : зб. 

наук. пр. — Маріуполь, 2017. — Вип. 13. — С. 105-113. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Бп17596-13  Наголошено, що адміністративно-

правові засади політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в 

Україні потребують подальшого комплексного вивчення. Розглянуто 

проблему належної методології та її особливостей з урахуванням 

варіативності наукового підходу. Текст: http://visnyk-

pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf 

4. Веклич В. О. Правові принципи, адміністративно-правові 

форми й методи запобігання корупції в Україні / В. О. Веклич // Наук. 

вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. – Херсон, 2017. – Вип. 5, 

т.  1. - С. 190-193. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  Бп17659-5/1(2017) 

Наголошено, що, з огляду на недоліки практики, актуальним є розгляд 

загальних теоретичних рис, взаємозалежності принципів, 

адміністративно-правових форм і методів запобігання корупції в Україні з 

продукуванням порівняно чіткішого доктринального базису для подальших 

практичних напрацювань у цій сфері. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo05/part_1/45.pdf 

5. Волошенко А. В. Антикорупційний дирижизм: державні 

регуляторні імперативи протидії системній корупції в Україні: 

монографія /А. В. Волошенко. – Київ : Парлам. вид-во, 2018. – 392 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б357197  Проаналізовано причини, 

сутність, політико-економічні витоки системної корупції в Україні. 

Здійснено наукову градацію базових сегментів системної корупції. 

Запропоновано авторські підходи щодо комплексного оцінювання наявного 

рівня корупції. Висвітлено ключові детермінанти та основні концепти 

антикорупційного дирижизму  як дієвого механізму запобігання і протидії 

http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo05/part_1/45.pdf
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системній корупції. Акцентовано увагу на державних регуляторних 

імперативах протидії корупційним проявам в Україні. 

6. Волошенко А.    Базові детермінанти й основні концепти 

антикорупційного дирижизму в Україні  / Антоніна Волошенко // Банк. 

справа. – 2016. – № 4. — С. 22-38.  Розглянуто проблему боротьби з 

корупцією в Україні.  

7. Волошенко А. Корупція в оборонному секторі: чинники 

виникнення і прояву / А. Волошенко // Україна – Європа – Світ : міжнар. 

зб. наук. пр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – 

Вип. 19. – С. 307-311. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 16945-19  

Розглянуто основні чинники виникнення й прояву корупції в оборонному 

секторі країни та шляхи її подолання як важливої умови для успішного 

партнерства з НАТО і невід’ємного компонента інтеграційного курсу. 

8. Гаврилюк  Л. В.    Організаційно-правові засади 

вдосконалення діяльності уповноважених підрозділів системи МВС з 

питань запобігання і виявлення корупції / Л. В. Гаврилюк // Наука і 

правоохорона.  – 2018. – № 3. — С. 70-76.  Досліджено нормативно-

правові засади діяльності  уповноважених підрозділів та визначено їх 

завдання і функції. 

9. Гершкович Я. П. Кодекс професійної етики археолога як 

засіб протидії корупції в сучасній науці // Актуальні питання історії, 

археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки : 

матеріали XI міжнар. наук. конф., Сєвєродонецьк, 11–12 квіт. 2018 р.  –  

Сєвєродонецьк, 2018.  – С. 62-65. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А791489   

10. Глинчак  Т. Д.    Механізм громадського контролю та 

участі в діяльності антикорупційних структур / Т. Д. Глинчак, 

Т. О. Чепульченко // Право і сусп-во. – 2018. – № 2, ч. 3. — С. 9-14. 

Розглянуто модель громадського контролю за діяльністю органів з питань 

запобігання корупції. 
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11. Головкін Б. М. Тіньова зовнішня торгівля і корупція на 

митницях / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во 

освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 

2017. – Вип. 139. – С. 218-231. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14233-139 Розкрито кримінологічну природу корупції у сфері митних 

правовідносин і доведено її зв’язок з тіньовою зовнішньою торгівлею. 

Запропоновано стратегію зниження рентабельності тіньової зовнішньої 

торгівлі і перекриття каналів контрабанди державами, що мають 

спільний кордон як магістральний напрям запобігання корупції на 

митницях. Текст: http://plaw.nlu.edu.ua/issue/viewFile/7064/2860 

12. Голота Н. Оприлюднення інформації про осіб, які вчинили 

корупційне діяння як механізм протидії корупції: історико-правовий 

аспект / Н. Голота // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. – 

Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – С. 17-22. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-2(14) Розглянуто історичні аспекти оприлюднення інформації 

про осіб, які вчинили корупційне діяння як механізм протидії корупції від 

найдавніших часів до сьогодення. Показано нестандартні форми протидії 

корупції в деяких країнах світу, які призвели до істотного зменшення 

проявів корупції. З новел українських реалій згадано Єдиний державний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Зроблено висновок, 

що використання публічного громадського контролю загалом є 

ефективним засобом будь-якої національної антикорупційної стратегії. 

Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

13. Гончарук С. Т. Юридичний аналіз адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією / С. Т. Гончарук // Повітр. і 

косміч. право : юрид. вісн. : наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. –  

Вип. 1(46). – С. 60-67. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16813-1(46) 

Досліджено окремі положення чинного антикорупційного законодавства 

України. Проаналізовано юридичний склад адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

http://plaw.nlu.edu.ua/issue/viewFile/7064/2860
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
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14. Горник В. Г.    Взаємодія держави та громадянського 

суспільства у запобіганні корупції як чинник національної безпеки  

/  В. Г. Горник, С. О. Кравченко // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. 

Вернадського. Серія :  Держ. упр. – 2018. – Т. 29 (68), № 3. — С. 123-130. 

Розглянуто проблеми боротьби з корупцією. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/25.pdf 

15. Гупяк  С.    Боротьба з кримінально караними 

корупційними проявами у бюджетній сфері – один із основних 

пріоритетів у роботі органів прокуратури Вінницької області / Сергій 

Гупяк // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — С. 67-72.  Розглянуто 

результати діяльності правоохоронних органів Вінницької області щодо 

виявлення та розкриття злочинів, вчинених у бюджетній сфері. 

16. Де в Україні найвища корупція? // Юрид. вісн. України. — 

2018. — 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). — С. 2.  На основі соціологічних 

досліджень розглянуто ситуацію з поширенням корупції в Україні. 

17. Дем’янчук В. А. Адміністративно-правові форми реалізації 

антикорупційної політики: проблеми визначення та класифікації 

/ В. А. Дем’янчук // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Серія: Право : зб. наук. пр. 

— Маріуполь, 2017. — Вип. 13. — С. 43-51. — Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп17596-13  Представлено комплексне дослідження 

доктринальних підходів та практичних аспектів визначення форм 

реалізації антикорупційної політики у сучасному українському 

антикорупційному законодавстві. Розглянуто зміст основних форм 

реалізації антикорупційної політики, передбачених чинним 

законодавством. Запропоновано системну класифікацію форм реалізації 

антикорупційної політики сучасної правової держави. Текст: http://visnyk-

pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf 

18. Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності 

антикорупційної політики України / В. А. Дем’янчук // Прикарпат. 

юрид. вісн. : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6, т. 2. – 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/25.pdf
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
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С. 17-20. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17531-6/2(21) Досліджено 

дискусійні аспекти оцінювання ефективності антикорупційної політики 

держави. Розглянуто передумови перегляду системи критеріїв оцінювання 

антикорупційної політики, які систематизовано на підставі аналізу 

законодавчих і підзаконних актів у сфері протидії корупції. Розглянуто 

недоліки управління процесом оцінювання ефективності антикорупційної 

політики Україні. Визначено зміст та особливості поняття ”критерії 

оцінювання антикорупційної політики”. Текст: 

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/6.pdf 

19. Дем’янчук Ю. В.    Удосконалення антикорупційних 

заходів в Україні / Ю. В. Дем’янчук, В. І. Токарева  // Прав. новели. – 

2018. – № 4. — С. 149-153.  Проаналізовано адміністративно-правові 

засади країн Європейського Союзу та можливості їх запровадження в 

українському законодавстві. Текст: 

http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/24.pdf 

20. Дем’янчук Ю. В. Міжнародні практики запобігання та 

протидії корупції у системі початкової освіти / Ю. В. Дем’янчук // Вісн. 

післядиплом. освіти. Серія : Пед. науки : зб. наук. пр. — Київ, 2017 . — 

Вип. 4 (33). — С. 44-52. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп16513-4(33). Результати останніх досліджень антикорупційної 

практики у світі свідчать про те, що проблема протидії корупції 

залишається актуальною і сьогодні. Тому аналіз позитивного досвіду тих 

країн, які вже домоглися певного успіху в антикорупційній практиці – 

США, Англії, Німеччині, Канаді, Нідерландах, Сінгапурі, надасть 

можливість оптимізувати сучасну систему антикорупційних заходів і в 

Україні. Текст: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%

92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D

0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0

http://www.pjv.nuoua.od.ua/v6_2017/part_2/6.pdf
http://www.legalnovels.in.ua/journal/4_2018/24.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf
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%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%

D0%9A.pdf 

21. Деркач С. Можливості національного антикорупційного 

бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює 

прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій 

/ С. Деркач // Актуал. проблеми  правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 

2018. – Вип. 2. – С. 108-114. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-2(1) Проаналізовано теоретичні передумови та нормативне 

урегулювання можливості Національного антикорупційного бюро України 

здійснювати досудове розслідування у справах, які раніше перебували у 

провадженні інших органів розслідування, зокрема в органів прокуратури. 

Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

22. Дзюба А. В.    Теоретико-правові засади антикорупційної 

політики в Україні  / Андрій Вікторович Дзюба  // Стратегія розвитку 

України. – 2018. – Вип. 3. — С. 64-71.  Висвітлено теоретичну сутність 

та правові ознаки корупції як суспільно-небезпечного явища. 

23. Діденко І.    Проблеми застосування юридичної 

відповідальності за порушення антикорупційного законодавства з 

питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

інституцій правосуддя / Ірина Діденко, Наталя Панафеда  //  Вісн. 

прокуратури.  – 2018.  – № 9. – С. 62-66.  Розглянуто проблему запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурорів і суддів.  

24. Євсюков О. П.     Корупція та інші виклики соціально-

економічній безпеці України  / О. П. Євсюков // Публіч. упр. і 

адміністрування в Україні. – 2018. – № 5. — С. 5-7.  Проаналізовано 

Йдеться про стратегію національної безпеки України на предмет 

визначення корупції – негативного фактора соціально-економічної безпеки 

держави. Текст: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/5-2018/3.pdf 

25. Загиней З. А. Повідомлення про суттєві зміни в 

майбутньому стані як додатковий захід фінансового контролю за 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/4_33_2017/%D0%92%D0%98%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_4_33_2017_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%9C_%D0%AF%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/5-2018/3.pdf
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Законом України ”Про запобігання корупції” / З. А. Загиней // Прав. 

держава : щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 267-275.  Шифр зберігання в 

Бібліотеці Бп13509-29 Здійснено доктринальне тлумачення положень     

ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» у контексті 

повідомлення суб’єктом декларування про суттєві зміни в майновому 

стані. Визначено зміст понять «отримання доходу», придбання майна», 

«суттєві зміни в майновому стані». Розглянуто спірні питання випадків, 

коли суб’єкт декларування повинен повідомити Національне агентство з 

питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані. Текст: 

http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf 

26. Загорська О.    Роль керівника органу прокуратури у 

вжитті заходів протидії корупції / Ольга Загорська, Людмила Шмаль 

// Вісн. прокуратури. – 2018.  – № 5. — С. 48-54.  Визначено роль керівника 

органу прокуратури в системі заходів протидії корупції на основі аналізу 

правової регламентації його повноважень.  

27. Заїка К. Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації 

/ К. Заїка // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 

2018. – Вип. 2. – С. 35-38. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15483-2(14). Розглянуто поняття корупційних ризиків, засоби їх 

мінімізації та управління з урахуванням останніх досліджень у галузі 

антикорупційної діяльності. Подано визначення корупційних ризиків, 

з’ясовано передумови появи корупційних ризиків в Україні, окреслено 

причини їх виникнення. З’ясовано, що єдиний механізм управління 

корупційними ризиками в Україні відсутній, а процедура виявлення і 

оцінювання корупційних ризиків має формальний характер. Текст: 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

28. Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість 

та вдосконалення : зб. матеріалів VI наук.-практ. конф. : м. Бердянськ, 

22–23 берез. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ТОВ ”Бердян. ун-т 

http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
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менеджменту і бізнесу”. — Київ : Талком, 2018. — 223 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці:   А788347   Зі змісту:  Исторический опыт 

поиска подходов к противодействию коррупции /А. А. Акуленко; Понятие 

”коррупция” по законодательству Республики Беларусь / А. Н. Конюхов. – 

С. 135-138.  

29. Іванець М. Корупція як негативний фактор в діяльності 

правоохоронних органів / М. Іванець // Актуал. проблеми правознавства : 

зб. наук. пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 59-63. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці: Бп15483-3(015) Обґрунтовано концептуальні положення 

щодо запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах. 

Досліджено сутність поняття ”корупція” і виявлено її види. 

Проаналізовано підходи до запобігання і протидії корупції. Досліджено 

корупцію в правоохоронних органах як явище з точки зору системної 

парадигми. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-

2018.pdf 

30. Ісаєва Н. К. Співвідношення податкового законодавства 

України та законодавства, що регулює боротьбу з корупцією: деякі 

проблеми та шляхи їх розв’язання / Н. К. Ісаєва // Прав. держава : 

щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 223-229. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці Бп13509-29 Розглянуто деякі проблеми антикорупційного 

законодавства України в процесі його застосування в діяльності 

антикорупційних органів. Зокрема, проаналізовано співвідношення 

положень антикорупційного та податкового законодавства України. 

Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень 

антикорупційного законодавства України. Текст: http://pravova-

derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf 

31. Кисельова О. І.    Звільнення з державної служби як міра 

протидії корупції  / О. І. Кисельова // Держава та регіони. Серія: Право. – 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/3-2018.pdf
http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf
http://pravova-derzhava.org.ua/files/pravova-derjava.-vipusk-29-_2018_.pdf
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2018. – № 1. — 89-94.  Досліджено систему заходів протидії корупції на 

державній службі в Україні.  

32. Коломоєць Т.    Обмеження щодо одержання подарунків як 

засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: 

правовий аспект / Тетяна Коломоєць, Павло Лютіков // Підприємництво, 

госп-во і право. – 2017. –  № 12. — С. 164-168.  Висвітлено правовий 

характер  обмеження щодо одержання подарунку публічними 

службовцями. Виділено низку проблемних питань у правовому визначенні 

засад використання ресурсу цього обмеження, зокрема: нормативне 

визначення подарунку та його видів, використання оцінних понять у 

формулюванні нормативних положень, звуженість кола суб’єктів, на яких 

поширюється дія цього обмеження тощо. Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/12/36.pdf 

33. Конєва С. О. Особливості відсторонення публічного 

службовця від посади як захід запобігання корупції  / С. О. Конєва 

// Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – 

С. 57-61. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16060-47/3  Проаналізовано 

систему юридичної відповідальності посадових осіб публічної служби за 

порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції. 

Сформульовано проблеми застосування такого виду санкцій 

дисциплінарної відповідальності як відсторонення від посади або від 

виконання посадових обов’язків. Наголошено на необхідності передбачення 

спеціальних процедур відсторонення від виконання посадових обов’язків 

осіб, які займають політичні посади. Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=

rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICR

AC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpB

XiCtdUOXA6y7B9KuI5 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/36.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/12/36.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpBXiCtdUOXA6y7B9KuI5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpBXiCtdUOXA6y7B9KuI5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpBXiCtdUOXA6y7B9KuI5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpBXiCtdUOXA6y7B9KuI5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQxufgyo3eAhWsmIsKHXsZDUQQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua%2Ffile%2FNo.47%2Fpart_3%2F15.pdf&usg=AOvVaw2cpBXiCtdUOXA6y7B9KuI5
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34. Костенко Д. В.    Становлення системи запобігання та 

боротьби з корупцією провідних країн світу / Д. В. Костенко 

// Економіка та держава. Серія: Держ. упр. – 2018. – № 6. — С. 28-32.  

Розглянуто антикорупційні методи таких країн, як Данія, Сінгапур, 

Нідерланди і Канада. Встановлено, що всі вжиті заходи щодо запобігання 

проявам боротьби з корупцією в цих країнах супроводжуються високим 

роівнем зарплати державних службовців, можливістю отримання 

всіляких пільг і повагою до займаної посади у населення.  

35. Кравченко С. О.    Підходи до розуміння антикорупційної 

політики в публічному управлінні / С. О. Кравченко // Вчені зап. Тавр. 

нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Держ. упр. – 2018. – Т. 29 (68), 

№ 2. — С. 28-33. Йдеться про боротьбу з корупцією в публічному 

управлінні.  Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/7.pdf 

36. Крамаренко К. І. Моделі спеціалізованих антикорупційних 

органів: прогресивний досвід держав Європи і Азії / К. І. Крамаренко 

// Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. — Херсон, 2017. — 

Вип. 6, т. 2. — С. 77-81. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп17659-6/2(2017). Розкрито інституційні основи боротьби з корупцією у 

зарубіжних країнах. Узагальнено підходи до функціонування 

спеціалізованих антикорупційних органів Бельгії, Болгарії, Данії, Грузії, 

Іспанії, Німеччини, Норвегії, Румунії, Сінгапуру, Філіппін, Фінляндії, 

Франції тощо. Детально охарактеризовано правові засади діяльності 

відповідних владних структур Грузії, Німеччини, Сінгапуру. Текст: 

http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_2/6-2_2017.pdf 

37. Крупій А. Корупція й судова реформа / Анастасія Крупій 

// Юрид. вісн. України. — 2018. — 5 – 11 жовт. (№ 40). — С. 15.  

Обгрунтовано необхідність реалізації системної судової реформи в 

контексті боротьби з корупцією в Україні.   

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/7.pdf
http://www.lj.kherson.ua/2017/pravo06/part_2/6-2_2017.pdf
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38. Кук Є. Сучасні інформаційні рішення у сфері оборони і 

безпеки, які сприяють запобігання корупції / Є. Кук // Наук. вісн. Львів. 

держ. ун-ту внутр. справ. Серія екон. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 58-66. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16452-2(2017) Здійснено пошук 

сучасних методів інформаційних рішень для побудови та експлуатації 

інформаційних систем у сфері оборони та безпеки. Запропоновано 

методи, що обумовлюють будову та впровадження інтегрованих 

багаторівневих інформаційних систем для логістики, фінансів і кадрової 

сфери. Зокрема, рекомендовано використання таких методів, як 

бюджетне планування, система ідентифікації виробів, електронних 

закупівель і дистанційного навчання. Доведено, що використання 

зазначених методів уможливить раціональне використання існуючого 

потенціалу в організаціях та інституціях, котрі  відповідальні за сферу 

оборони та безпеки. Текст: 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2017/09.pdf 

39. Курило Т. С. Адміністративно-правові засади протидії 

корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні / Тетяна 

Сергіївна Курило ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. — Київ : Гельветика, 2018. — 

175 с.  – Шифр зберігання в Бібліотеці:   А787652  Монографію 

присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад протидії 

корупції у сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. 3 точки 

зору адміністративного права розкрито поняття, ознаки, форми та 

основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг. 

Розкрито особливості адміністративної відповідальності нотаріусів як 

засобу протидії корупції. Детально охарактеризовано особливості 

притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов'язані з корупцією. Визначено специфіку 

адміністративно-правового статусу нотаріуса як особливого суб'єкта 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з 

корупцією. 

http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2017/09.pdf
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40. Кушнарьов І. В. Політична корупція у країнах Балтії: 

успішний досвід боротьби на пострадянському просторі 

/ І. В. Кушнарьов // Держава і право. Серія : Політ. науки : зб. наук. пр. — 

Київ, 2018. — Вип. 77. — С. 92-105. — Шифр зберігання в Бібліотеці 

: Бп14476-77 (політ. науки). Проаналізовано політичну корупцію та 

механізм її мінімізації у пострадянських державах Балтії на прикладі 

Естонії, Литви та Латвії. Досліджено чинники, завдяки яким держави, 

для яких на момент здобуття незалежності були характерна висока 

корупція, істотно зменшили її. Акцентовано увагу на антикорупційному 

законодавстві Естонії, Литви та Латвії, найперше в частині 

забезпечення прозорості фінансування політичних партії. Вивчено новітні 

механізми, які сприяють зменшенню корупції у політиці: перехід до 

електронної держави, голосування через Інтернет, максимальна 

звітність суб’єктів політики та доступність її для громадськості, 

незалежність  судів, максимально прозорий процес прийняття рішень 

тощо. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-

vipusk-77-_2017_.pdf 

41. Лємєнов О. Е-декларування vs судді: хто кого? / Олександр 

Лємєнов, Антон Марчук // Дзеркало тижня. — 2018. — 15 – 20 груд. 

(№ 48). — С. 2. Розглянуто корупцію в судовій системі як одне з найбільш 

небезпечних проявів цього явища.  Текст: https://dt.ua/internal/e-

deklaruvannya-vs-suddi-hto-kogo-297053_.html 

42. Матеріали III Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Україна в умовах  формування правової системи: 

сучасні реалії та міжнародний досвід”,  (20-21 квіт. 2018 р.) : тези наук. 

доп. — Тернопіль : Екон. думка, 2018. — 407 с.  – Шифр зберігання в 

Бібліотеці :   А788319 Зі змісту: Корупційні ризики у діяльності органів 

прокуратури / М. Г. Іванець. – С. 103-104;  Міжнародні моделі 

спеціалізованих антикорупційних інституцій / В. Д. Іванюк,  Д. М. Демків. 

– С. 104-107; Деякі аспекти використання зарубіжного досвіду для 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-77-_2017_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-77-_2017_.pdf
https://dt.ua/internal/e-deklaruvannya-vs-suddi-hto-kogo-297053_.html
https://dt.ua/internal/e-deklaruvannya-vs-suddi-hto-kogo-297053_.html
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запобігання та протидії корупції в Україні / В. І. Микитин. – С. 191-194; 

Законодавча підтримка протидії корупції в Україні / О. В. Баранецька. – 

С. 346-348; Проблемні питання запобігання та протидії корупції в Україні 

/ О. М. Окопник. – С. 357-359; Корупція як чинник деформації політичної 

системи суспільства / О. М. Рудакевич. – С. С. 359-361;  Державне 

фінансування політичних партій як засіб протидії політичній корупції в 

Україні  / В. Я. Томахів. – С. С. 362-364; Передумови та прояви політичної 

корупції у діяльності українських політичних партій під час проведення 

виборчих кампаній / Р. Ю. Чигур. – С. 364-366. 

43. Матеріали IV міжнародної науково-практичної 

конференції ”Право: історія, теорія, практика”,  (22–23 лют. 2018 р.). 

— Харків ; Херсон : Молодий вчений, 2018. — 118 с. - Шифр зберігання в 

Бібліотеці  :   А788316 Зі змісту: Порівняльно-правова характеристика 

звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини між 

кримінальним правом Франції та України / А. В. Боровик. – С. 84-86. 

44. Матеріали третьої всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції ”Реформування правової системи України під 

впливом євроінтеграційних процесів” ,  16-17 берез. 2018 р. / [редкол.: 

В. М. Галунько та ін.]. — Херсон : Гельветика, 2018. — 205 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці :  А788320  Зі змісту:   Антикорупційна 

експертиза  у системі засобів запобігання корупції / А. Ю. Веремєєв. – 

С. 17-20; Корупція в Україні: теоретико-правовий аспект / С. Ю.  

Галушко. – С. 126-130; Окремі історичні та правові аспекти визначення 

корупції  / С. С. Одинець. – С. 164-166. 

45. Мезенцева І. Є. Характеристика особистості корупційного 

злочинця / І. Є. Мезенцева // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : 

Право. – 2017. – Вип. 47, т. 3. – С. 66-70. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп16060-47/3  Розглянуто теоретичні основи поняття особи злочинця 

кримінальних корупційних правопорушень. Визначено його особливості на 

основі загальних характеристик особистості злочинця, які 
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застосовуються в кримінології. Текст: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c

ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOiPTriJDeAhXDiSwKHdexA58QFjAAegQIC

RAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chasopysnapu.gp.gov.ua%2Fua%2Fpdf%2F

3-2015%2Fmezenceva.pdf&usg=AOvVaw2QAD8Nwcb0yBI0obLZNsSb 

46. Міщенко Т. М.    Актуалізація проблем боротьби з 

організованою злочинністю з корумпованими зв’язками в Україні 

/ Т. М. Міщенко // Вчені зап. Тавр. нац.  ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: 

Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. — С. 115-119.   Визначено причини 

існування корумпованих зв’язків в українському суспільстві. Окреслено 

загрози, які становить для суспільства організована злочинність з 

корумпованими зв’язками.  Текст: 

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/21.pdf 

47. Мороз О. Умисне неподання е-декларації через релігійні 

переконання / О. Мороз  // Місц. самоврядування. — 2018. — 

№ 9 (верес.). — С. 51-55. На прикладі конкретної судової справи 

розглянуто корупційне правопорушення – неподання декларації суб’єктом 

декларування (через релігійні переконання). Текст: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39265.html 

48. Мукан І.    Протидія корупції поза межами Кримінального 

провадження: на Тернопільщині внесено 55 подань, складено 

67 протоколів / Ігор Мукан // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — 

С. 27-29.  Висвітлено діяльність прокуратури Тернопільської області, яка 

приділяє належну увагу організації діяльності у сфері запобігання та 

протидії корупції поза межами кримінального провадження.  

49. Назар Ю. С. Адміністративна та фінансово-правова 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства 

/ Ю. С. Назар, І. М. Проць. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 

— 171 с.  – Шифр зберігання в Бібліотеці :   А787649  Досліджено 

відносини, що виникають у зв'язку із застосуванням норм, які 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOiPTriJDeAhXDiSwKHdexA58QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chasopysnapu.gp.gov.ua%2Fua%2Fpdf%2F3-2015%2Fmezenceva.pdf&usg=AOvVaw2QAD8Nwcb0yBI0obLZNsSb
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOiPTriJDeAhXDiSwKHdexA58QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chasopysnapu.gp.gov.ua%2Fua%2Fpdf%2F3-2015%2Fmezenceva.pdf&usg=AOvVaw2QAD8Nwcb0yBI0obLZNsSb
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOiPTriJDeAhXDiSwKHdexA58QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chasopysnapu.gp.gov.ua%2Fua%2Fpdf%2F3-2015%2Fmezenceva.pdf&usg=AOvVaw2QAD8Nwcb0yBI0obLZNsSb
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOiPTriJDeAhXDiSwKHdexA58QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.chasopysnapu.gp.gov.ua%2Fua%2Fpdf%2F3-2015%2Fmezenceva.pdf&usg=AOvVaw2QAD8Nwcb0yBI0obLZNsSb
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/21.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/september/issue-9/article-39265.html
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передбачають адміністративну та фінансово-правову відповідальність за 

правопорушення у бюджетній сфері. Встановлено прогалини 

законодавчого регулювання вказаних деліктних відносин і надано 

обґрунтовані рекомендації, спрямовані на удосконалення діяльності 

органів публічної влади стосовно застосування заходів відповідальності за 

правопорушення у бюджетній сфері. 

50. НАЗК: автоматична перевірка е-декларацій // Юрид. вісн. 

України. — 2018. — 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). – С. 2.  Йдеться про 

модуль автоматичної перевірки електронних декларацій, який 

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) прийняло в 

промислову експлуатацію. 

51. Новак  А. М.    Формування антикорупційних стандартів 

публічного управління в умовах трансформації владних відносин  

/ А. М. Новак  // Право та держ. упр. – 2018. – Т. 2, № 1. — С. 36-40.  

Проаналізовано нормативне забезпечення реалізації національної 

антикорупційної політики та практику її застосування в умовах 

конституційних змін.  

52. Новак А. М.    Історико-теоретичні основи формування 

національної антикорупційної політики в Україні в 1991–2017 роках 

/ А. М. Новак // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: 

Держ. упр. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. — С. 13-19.  Охарактеризовано процес 

формування національної антикорупційної політики в умовах 

реформування державного управління. Доведено, що під час вироблення 

антикорупційної політики в Україні вагомим завданням виступає 

визначення стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної 

діяльності на кожному історичному етапі.  Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/5.pdf 

53. Новак А. Реалізація функцій держави в процесі 

формування національної антикорупційної політики / Анатолій Новак 

// Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр.  

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/5.pdf
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при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпро, 

2018. – Вип. 1(36). – С. 31-36. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп17051-1(36)  Розглянуто проблему негативного впливу корупції на 

реалізацію державою функцій, визначених Конституцією України. 

Проаналізовано організаційно-правові засади формування національної 

антикорупційної політики. Досліджено сучасний стан запобігання 

корупції в Україні та досвід формування і реалізації антикорупційної 

політики.  

54. Новіков О. В. Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у 

приватній сфері / О. В. Новіков, А. Є. Симкіна // Питання боротьби зі 

злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т вивчення проблем злочинності. 

— Харків, 2017. – Вип. 34. – С. 63-75. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14628-34  Надано визначення поняття антикорупційного комплаєнсу. 

Визначено його структуру та функції, а також особливості його 

функціонування у юридичних особах приватного права. Розглянуто 

іноземне та вітчизняне законодавче регулювання комплаєнсу. Зроблено 

висновок про те, що антикорупційний комплаєнс хоча і є доволі 

ефективним засобом запобігання корупції у приватній сфері, але на 

сьогодні з низки причин він не набув поширення серед українських 

компаній. Дієву систему антикорупційного комплаєнсу  мають лише ті 

юридичні особи, які співпрацюють з іноземними компаніями. 

55. Нуруллаєв І. С. Забезпечення інформаційної безпеки в 

умовах становлення та розвитку електронної освіти / І. С. Нуруллаєв, 

А. О. Жовнір // Вісн. Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”. 

Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. — Київ, 2017. —           

№ 1/2(33/34). — С. 230-238. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп16898-1/2(33/34). Досліджено особливості міжнародного 

співробітництва в боротьбі зі злочинністю на універсальному рівні на 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/21.pdf
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/21.pdf


18 
 

прикладі боротьби з корупцією. Зазначено, що із середини 1970-х рр. ООН 

почала відігравати дедалі важливішу роль у забезпеченні ефективності 

співробітництва держав у боротьбі з корупцією. Зокрема, ключове 

значення на універсальному рівні мають такі прийняті в межах ООН 

юридичні та політичні документи про боротьбу з корупцією як 

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (1996 р.), 

Декларація ООН про боротьбу з корупцією та хабарництвом у 

міжнародних комерційних операціях (1996 р)., Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності (2000 р)., Конвенція ООН 

проти корупції (2003 р.). Сукупність цих актів складає своєрідну 

нормативно-правову основу універсального організаційно-правового 

механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією.  Текст: 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf 

56. Ольховий В.    Прокуратура Житомирщини активно 

протидіє адміністративним правопорушенням, пов’язаним з 

корупційними діяннями / Віталій Ольховий // Вісн. прокуратури. – 2018. 

– № 5. — С. 64-66. Висвітлено діяльність прокуратури Житомирської 

області e сфері протидії корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням.  

57. П’ясецька-Устич С. В.    ”Корупційна пастка” української 

економіки: причини формування та проблеми подолання  

/ С. В. П’ясецька-Устич // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 3, ч. 1. — 

С. 11-16.  Проаналізовано основні наукові підходи до дослідження корупції 

як стійкої інституційної пастки української економіки.  Досліджено 

механізм та причини виникнення корупційних зв’язків і формування 

корупційної моделі поведінки. Показано вплив корупції на сучасний стан 

соціально-економічної системи.   Текст: http://www.business-

navigator.ks.ua/journals/2018/46_1_2018/03.pdf 

58. Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування системи 

запобігання корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf
http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/46_1_2018/03.pdf
http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/46_1_2018/03.pdf
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системи публічного управління / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Проблеми 

міжнар. відносин. Серія : Політ. науки : зб. наук. пр. / Київ. міжнар. ун-т, 

Ін-т світ. економіки та міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2018. – 

Вип. 13. – С. 40-56. – Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17181-13 

Проаналізовано наукові підходи до поняття «корупція», «антикорупційні 

заходи», «кадрова безпека». Визначено основні складники кадрової безпеки 

в системі публічного  управління, серед них: фінансово-економічна, 

інтелектуальна, кар`єрна,  адміністративна, соціальна, патріотична,  

анти конфліктна, комунікаційна та  естетична  безпека. Виявлено ризики, 

що виникають у системі забезпечення кадрової безпеки публічного 

управління,  через корупцію. Запропоновано етапи моніторингу 

запобігання корупції як механізму забезпечення кадрової безпеки 

публічного управління. Текст: http://vmv.kymu.edu.ua/ 

59. Перспективні напрями вітчизняної науки: зб. наук. пр. за 

матеріалами Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Одес. ін.-ту 

ПрАТ ”ВНЗ ”МАУП”. – Одеса: Лерадрук, 2018. – 317 с. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А788667 Зі змісту: Органи місцевого 

самоврядування: корупція та шляхи її запобігання / В. М. Пьохов, 

В. В. Шевчук. — С. 89-98; Основні завдання і роль Національного 

антикорупційного бюро України / І. Кучурян-Шкодовський. — С. 295-307. 

60. Питання правового забезпечення модернізації державного 

управління та місцевого самоврядування в Україні : [матеріали 

наук.-практ. конф. ”Теоретико-методологічні питання державного 

управління в Україні”, 27 груд. 2016 р., м. Київ : тези виступів] / Ін-т 

законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. 

Воротіна]. — Київ : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2017. — 200 

с. - Шифр зберігання в Бібліотеці :   А787647  Зі змісту: Формування 

антикорупційної політики в Україні /  В. І. Гурковський. – С. 145-150.  

http://vmv.kymu.edu.ua/
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61. Пластун М. С. Форми та методи діяльності глави держави у 

сфері протидії корупції  / Пластун М. С. // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. 

Серія: Право : зб. наук. пр. — Маріуполь, 2017. — Вип. 13. — С. 173-182. 

— Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17596-13  Досліджено теоретичні 

та практичні особливості участі глави держави у протидії корупції. 

Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо конституційно-правового 

та галузевого регулювання форм та методів впливу глави держави на 

реалізацію антикорупційної політики. На підставі проведеного аналізу 

систематизовано антикорупційні функції глави держави. Наголошено, що 

використання позитивного зарубіжного досвіду протидії корупції, за умов 

відповідної його адаптації до вітчизняних реалій, сприятиме зростанню 

ефективності боротьби з цим негативним явищем, дозволить суттєво 

знизити рівень корупції в державі та забезпечить Україні сталий 

соціально-економічний розвиток і процвітаюче майбутнє. Текст: 

http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf 

62. Плетньова А. Є. Сучасний стан нормативно-правового 

регулювання протидії корупції в Україні /А. Є. Плетньова // Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юрид. науки. – Херсон, 2017. – С. 62-64. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп17659-5/2(2017)  Розглянуто проблему 

розвитку та сучасний стан нормативно-правового регулювання протидії 

корупції. Висвітлено інноваційні аспекти у сфері протидії корупції. 

Проаналізовано норми чинного антикорупційного законодавства України.  

Текст: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=

rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zZj5rpLdAhXtp4sKHbZiDUIQFjABegQICRAC

&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2

F17.pdf&usg=AOvVaw2KrwaiYMCPmFnu5Kn1h60X 

63. Погорєлова А. І. Антикорупційна культура в системі 

демократичного державотворення / А. І. Погорєлова // Держава і право. 

Серія : Політ. науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. 

http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/uk/visnik_mdu_2017_13.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zZj5rpLdAhXtp4sKHbZiDUIQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F17.pdf&usg=AOvVaw2KrwaiYMCPmFnu5Kn1h60X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zZj5rpLdAhXtp4sKHbZiDUIQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F17.pdf&usg=AOvVaw2KrwaiYMCPmFnu5Kn1h60X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zZj5rpLdAhXtp4sKHbZiDUIQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F17.pdf&usg=AOvVaw2KrwaiYMCPmFnu5Kn1h60X
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zZj5rpLdAhXtp4sKHbZiDUIQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.lj.kherson.ua%2F2017%2Fpravo05%2Fpart_2%2F17.pdf&usg=AOvVaw2KrwaiYMCPmFnu5Kn1h60X
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В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 55-66. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп14476-80(політ. н.) Розглянуто 

можливість впливу парламентського потенціалу України на подолання 

корупції в країні. Текст: http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-

nauki.-vipusk-80-_2018_.pdf 

64. Правові реформи: міжнародний і український досвід: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,  м. Дніпро, 24–25 листоп. 2017 р. 

/ [редкол.: О. В. Негодченко та ін.] ; Дніпров. гуманіст. ун-т. — Дніпро : 

ДГУ, 2017. — 240 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці : А786276  Зі 

змісту: Актуальні проблеми протидії корупції: зарубіжний досвід та 

можливість його використання в Україні / А. О. Чмелюк, В. В. Ліпинський. 

– С. 127-129; Криміналістична характеристика злочину, передбаченого  

ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою» / О. В. Пономаренко. – 

С. 196-199.   

65. Психологія національної безпеки і благополуччя 

особистості : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 квіт. 

2018 р. / Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та 

психології, Каф. теорет. та практ. психології . — Львів : Сполом, 2018. — 

240 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці: А788679. Зі змісту: 

Деструктивний соціально-психологічний вплив реалізації стратегій 

відвернення уваги від проблем політичної корупції для національної безпеки 

України на сучасному етапі / В. Гулай. – С. 82-85; Проблеми та шляхи 

подолання політичної корупції в Україні / С. Рутар, С. Лозинська. – 

С. 171-174. 

66. Пузирний В. Державний захист осіб, які надають допомогу 

в запобіганні і протидії корупції / В. Пузирний, М. Іванець // Актуал. 

проблеми правознавства : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2. – 

С. 71-76. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15483-2(14) Проаналізовано 

http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-80-_2018_.pdf
http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-80-_2018_.pdf
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сучасний стан правового регулювання державного захисту осіб, які 

надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. Досліджено 

нормативно-правові акти національного та міжнародного законодавства 

з питань захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції. Запропоновано зміни до національного антикорупційного 

законодавства України, спрямовані на покращання нормативної 

регламентації діяльності осіб, які надають допомогу в запобіганні та 

протидії корупції. Визначено роль та значення діяльності таких осіб у 

запобіганні та протидії корупції. Текст: http://app.tneu.edu.ua/wp-

content/uploads/2018/04/2-2018.pdf 

67. Радецький Р. С.    Стан протидії корупції в Україні на 

сучасному етапі / Р. С. Радецький  // Економіка та держава. Серія: Держ. 

упр. – 2018. – № 6. — С. 44-51.   Наведено дані про адміністративні 

корупційні правопорушення, кримінальні корупційні правопорушення та 

кримінальні провадження з ознаками корупції.  

68. Ревега К.    Проблемні питання в діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції / Костянтин Ревега 

// Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. — С. 30-33. Розглянуто проблему 

впорядкуванняі антикорупційних норм, що регулюють діяльність органів 

прокуратури та Національної поліції . Наголошено на необхідності 

систематизації повноважень кожного згідно із Законом України ”Про 

запобігання корупції”.  

69. Розвиток економіки та управління на світовому, 

державному та регіональному рівнях: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 16-17 берез. 2018 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – 

Київ, 2018. – 128 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А788640  Зі змісту: 

Перспективні напрями удосконалення державної політики протидії 

відмиванню незаконних коштів, для зниження рівня тінізації економіки 

/ М. Щурба. – С.66-69. 

http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
http://app.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/2-2018.pdf
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70. Ростовська К. Міжнародний досвід формування та 

реалізації антикорупційної політики в інших державах / Катерина 

Ростовська // Актуал. проблеми правознавства : зб. наук. пр. Юрид. ф-ту 

Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4(12). – С. 118-124.  – 

Шифр зберігання в Бібліотеці Бп15483-4(12) Проаналізовано 

міжнародне законодавство та досвід інших держав щодо формування та 

реалізації антикорупційної політики. Розглянуто актуальні питання 

імплементації зарубіжного досвіду у сфері протидії корупції. Текст: 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20probl

emy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%

B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf 

71. Синишин О.    Справедливе покарання корупціонера – 

вимога сьогодення / Олег Синишин // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 5. 

— С. 55-59.  Розглянуто діяльність прокуратури Хмельниччини, яка 

спільно з іншими правоохоронними органами та органами влади 

проводить роботу щодо протидії корупції та хабарництву як особливо 

небезпечним злочинним проявам. 

72. Сюзанський Т. І. Повноваження Національного агентства з 

питань запобігання корупції / Т. І. Сюзанський, В. В. Луцик // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – Львів, 2018. – Вип. 1. – 

С. 302-315. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16504-1(2018) 

Проаналізовано повноваження Національного агентства з питань 

запобігання корупції в контексті чинного антикорупційного 

законодавства. Аргументовано необхідність проведення Національним 

агентством з питань запобігання корупції роз’яснювальної та методичної 

роботи з проблемних питань застосування актів законодавства стосовно 

етичної поведінки запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/aktualni%20problemy%20pravoznavstva/2017/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD.%20%E2%84%96%204%20%202017.pdf
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