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Пояснювальна записка  
 

Методичні рекомедації дисципліни «Історія розвитку 
антикорупційного законодавства»  є однією з базових дисциплін 
опанування якої необхідне для студентів, що готуються працювати в системі 
забезпечення запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та 
організаціях. Зазначена дисципліна має сприяти формуванню у студентів 
чіткого розуміння необхідності створення та основних напрямів діяльності у 
сфері забезпечення запобігання і протидії корупційних проявів 

Мета методичних рекомендацій дисципліни «Історія розвитку 
антикорупційного законодавства» передбачає формування у слухачів 
теоретичних і практичних знань щодо феномену корупції як економічного, 
політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази 
виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання 
та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової 
держави і громадянського суспільства. Водночас метою є формування у 
слухачів негативного ставлення до корупції та несприйняття її в подальшій 
діяльності  

Завдання: надати початкові знання щодо сутності корупції, чинників та 
передумов її виникнення і поширення, теорії і практики запобігання та 
протидії корупції, ознайомити з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом 
у відповідній галузі; сформувати уміння аналізувати стан корупції в Україні, 
її особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових підходів 
визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики, 
удосконалення нормативно- правових і організаційних засад запобігання та 
протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для 
зменшення корупційних проявів; створити основу для формування 
антикорупційної культури вітчизняних державних службовців. 

Крім того опанування методичних рекомендацій дисципліни передбачає 
вивчення студентами основних етапів розвитку антикорупційного 
законодавства та антикорупційної стратегії в Україні протягом останніх років 
після отримання незалежності.  
У результаті вивчення методичних рекомедацій дисципліни аспірант повинен 
знати: 
- поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток; 
- чинники, що обумовлюють корупцію; 
- історію розвитку нормативно-правової бази запобігання та протидії 
корупції; 
- систему та повноваження антикорупційних органів в Україні; 
- систему відповідальності за корупційні діяння; 
- основи антикорупційної стратегії та її розвитку ; 
- організаційні засади протидії корупції; 
- можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності. 
вміти: 
- аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного 



 5 

явища; 
- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 
здійснення аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного 
життя в Україні; 
- досліджувати процеси формування корупції в світовій та 
вітчизняній практиці; 
- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 
Україні; 
- аналізувати антикорупційне законодавство та визначати основні 
напрями у питаннях запобігання і протидії корупції; 
- розробляти окремі антикорупційні заходи; 
- аналізувати антикорупційне законодавство та на його основі 
формувати основи антикорупційної стратегії на підприємствах в установах та 
організаціях 

 
 

Тематичний план 
Дисципліни «Історія розвитку антикорупційного законодавства» 

 
 

№  Назва змістового модулю і теми  
 Змістовий модуль І Теоретичні проблеми виникнення корупції та 

розвитку політики щодо запобігання і протидії корупції       
1.  Поняття корупції та її історичний розвиток    
2.  Корупція в Україні та її розвиток  
3.  Перші нормативні акти у сфері запобігання і протидії корупції  
4.  Аналіз першої антикорупційної стратегії та Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» 1995 року 
 Змістовий модуль 2. Практика формування законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції    
5.  Розвиток законодавства та формування першої антикорупційної 

стратегії 
6.  Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції в період після 

першого майдану 
7.  Система законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в період 

президента Януковича 
8.  Зміни в законодавстві після другого майдану та його спрямування 
9.  Виникнення нових антикорупційних органів та їх практична 

діяльність у сфері запобігання і протидії корупції  
 Разом годин 60 
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ЗМІСТ 
дисципліни  

Змістовий модуль І Теоретичні проблеми виникнення корупції та 
розвитку політики щодо запобігання і протидії корупції       
 
Тема  1.Поняття корупції та її історичний розвиток    

 
Поняття категорії «корупція». Об’єктивні причини поширеності корупції 

в суспільстві. Корупція в різних суспільних формаціях та протидія її 
розвитку. Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві. 
Історичний розвиток систем корупційних правопорушень. Основні форми 
корупції. Основні суб'єкти корупційних правопорушень. Корупційні злочини 
та їх визначення в законодавстві. Міжнародні документи у сфері запобігання 
і протидії корупції. Приклади держав, які ефективно діють у сфері 
запобігання і протидії корупції  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття категорії «корупція».  
2. Об’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
3. Корупція в різних суспільних формаціях та протидія її розвитку.  
4. Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
5. Історичний розвиток систем корупційних правопорушень.  
6. Основні форми корупції.  
7. Основні суб'єкти корупційних правопорушень.  
8. Корупційні злочини та їх визначення в законодавстві 
 

Теми для рефератів 
 
1. Основні суб'єкти корупційних правопорушень 
2. Корупційні  правопорушення та їх класифікація.  
3. Корупційні злочини та їх визначення в законодавстві 
4. Розвиток корупційних правопорушень в різних державах 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
 

Тема  2. Корупція в Україні та її розвиток  
 
Поява корупції в Україні. Історія корупції в Україні в часи Радянського 
Союзу. Підґрунтя виникнення сучасної корупції.  Перші прояви корупції в 
незалежній Україні та їх причини. Розшарування суспільства в Україні та 
корупція. Основні суб'єкти корупційних правопорушень в Україні на початку 
незалежності. Розвиток корупції та її поширення. Види корупції в сучасному 
суспільстві в Україні. Причини змінюваності корупційних правопорушень. 
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Перші кроки у сфері запобігання і протидії корупції. Підхід до формування 
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поява корупції в Україні.  
2. Історія корупції в Україні в часи Радянського Союзу.  
3. Підґрунтя виникнення сучасної корупції.   
4. Перші прояви корупції в незалежній Україні та їх причини.  
5. Розшарування суспільства в Україні та корупція.  
6. Основні суб'єкти корупційних правопорушень в Україні на початку 

незалежності.  
7. Розвиток корупції та її поширення.  
8. Види корупції в сучасному суспільстві в Україні. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Корупція  в сучасній Україні  
2. Причини змінюваності корупційних правопорушень.  
3. Перші кроки у сфері запобігання і протидії корупції 
 

[Література 1,2,3,4,5 22,23,24,25,26,27,28,29,30]   
 
Тема  3. Перші нормативні акти у сфері запобігання і протидії 

корупції 
 
Формування антикорупційної політики. Спроби визначення корупції. 
Формування першої антикорупційної стратегії. Перший закон про боротьбу з 
корупцією та його недоліки. Практичне застосування законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції відповідно до законодавства. Судова практика 
у сфері запобігання і протидії корупції після прийняття нового закону. 
Недосконалість законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 
Визначення антикорупційного законодавства, як окремого виду 
законодавства. Визначення антикорупційних правопорушень як окремого 
виду правопорушень. Встановлення відповідальності за адміністративні 
правопорушення та кримінальні правопорушення у сфері корупції. 
Визначення відповідальності за корупційні  правопорушення  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Спроби визначення корупції.  
2. Формування першої антикорупційної стратегії.  
3. Перший закон про боротьбу з корупцією та його недоліки.  
4. Практичне застосування законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції відповідно до законодавства.  
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5. Судова практика у сфері запобігання і протидії корупції після 
прийняття нового закону.  
6. Недосконалість законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.  
7. Визначення антикорупційного законодавства, як окремого виду 
законодавства.  
8. Визначення антикорупційних правопорушень як окремого виду 
правопорушень.  
9. Встановлення відповідальності за адміністративні правопорушення та 
кримінальні правопорушення у сфері корупції. 
 

Теми для рефератів 
 
1. Підготовка нормативних актів у сфері запобігання корупції  
2. Перший закон про боротьбу з корупцією та його недоліки.  
3. Практичне застосування законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції відповідно до законодавства. 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
Тема  4 Аналіз першої антикорупційної стратегії та Закону України «Про 
боротьбу з корупцією» 1995 року 
 

Напрями першої антикорупційної стратегії. Визначення корупції. 
Правове та не правове визначення корупції. Спроби психологічного аналізу 
корупційних правопорушень. Види корупції, які були визначені в 
законодавстві. Перші визначення суб'єктів корупції та його недоліки. 
Суб'єкти безпосередньої  правоохоронної  діяльності у сфері боротьби з 
корупцією. Спеціально утворені суб'єкти для запобігання корупційним 
діянням,  їх викриття і розслідування. Суб'єкти, які  в  межах   виконання     
своїх   функцій забезпечують   правоохоронні   органи   інформацією,   що  
містить відомості про корупційні діяння. Суб'єкти, діяльність  яких 
спеціально спрямована  на  здійснення   упереджувального   та 
обмежувального    впливу   на   корупцію. Суб'єкти, які здійснюють 
координацію боротьби з корупцією. Напрями запобігання соціальним  
передумовам  корупції   та   усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
корупційних діянь, які були визначені в законодавстві. Удосконалення 
законодавства    про    відповідальність     за корупційні правопорушення.     
Контроль та  нагляд  за  виконанням  законодавства  у   сфері  
боротьби з корупцією. Активізація діяльності  державних  органів  щодо   
виявлення фактів корупційних   діянь. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Правове та не правове визначення корупції.  
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2. Спроби психологічного аналізу корупційних правопорушень.  
3. Види корупції, які були визначені в законодавстві.  
4. Перші визначення суб'єктів корупції та його недоліки.  
5. Суб'єкти безпосередньої  правоохоронної  діяльності у сфері боротьби з 

корупцією.  
6. Спеціально утворені суб'єкти для запобігання корупційним діянням,  їх 

викриття і розслідування.  
7. Суб'єкти, які  в  межах   виконання     своїх   функцій забезпечують   

правоохоронні   органи   інформацією,   що  містить відомості про 
корупційні діяння.  

8. Суб'єкти, діяльність  яких спеціально спрямована  на  здійснення   
упереджувального   та обмежувального    впливу   на   корупцію.  

9. Суб'єкти, які здійснюють координацію боротьби з корупцією.  
10. Напрями запобігання соціальним  передумовам  корупції   та   усунення 

причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, які були 
визначені в законодавстві. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Необхідність створення антикорупційної стратегії  
2. Перші законодавчі акти у сфері запобігання і протидії корупції та їх 

недоліки 
3. Причини великої кількості недоліків у законодавчих актах з запобігання і 

протидії корупції  

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Змістовий модуль 2. Практика формування законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції    
 
Тема  5. Розвиток законодавства та формування першої антикорупційної 
стратегії 

Засади першої державної антикорупційної стратегії в Україні. Розділи 
державної антикорупційної стратегії. Формування та реалізація державної 
антикорупційної політики. Запобігання корупції у представницьких органах 
влади та його напрями. Створення доброчесної публічної служби. 
Запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади. Запобігання 
корупції у сфері державних закупівель. Запобігання корупції у судовій 
системі та органах кримінальної юстиції. Запобігання корупції у приватному 
секторі. Доступ до інформації. Проблеми покарання за корупцію. Напрями 
формування негативного ставлення до корупції. Оцінка результатів та 
механізм реалізації антикорупційної стратегії 

Питання для самоконтролю 
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1. Засади першої державної антикорупційної стратегії в Україні.  
2. Розділи державної антикорупційної стратегії.  
3. Формування та реалізація державної антикорупційної політики.  
4. Запобігання корупції у представницьких органах влади та його напрями.  
5. Створення доброчесної публічної служби.  
6. Запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади.  
7. Запобігання корупції у сфері державних закупівель.  
8. Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції.  
9. Запобігання корупції у приватному секторі.  

Теми для рефератів 

1.  Проблеми покарання за корупцію. 
2. Напрями першої антикорупційної стратегії  
3. Система формування законодавства щодо запобігання і протидії корупції  

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  6. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції в період 
після першого майдану 

Формування закону «Про засади запобігання і протидії корупції». 
Визначення термінів. Суб'єкти відповідальності за корупційні 
правопорушення. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та 
протидії корупції. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію 
корупції. Кодекси поведінки. Фінансовий контроль та його вдосконалення. 
Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції. Види 
відповідальності за корупційні правопорушення. Відшкодування шкоди, 
завданої державі внаслідок  вчинення корупційного правопорушення. 
Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції. 
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. 

Питання для самоконтролю 

1. Визначення термінів у сфері запобігання і протидії корупції.  
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.  
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції.  
4. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції.  
5. Кодекси поведінки.  
6. Фінансовий контроль та його вдосконалення.  
7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції.  
8. Види відповідальності за корупційні правопорушення.  
9. Відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок  вчинення 

корупційного правопорушення. 

Теми для рефератів 
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1. Недоліки Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 
2. Напрями удосконалення законодавства про запобігання і протидії корупції  
3. Протидія виконанню антикорупційного законодавства. 
4. Проблеми у виконанні антикорупційного законодавства 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  7. Система законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в 
період президента Януковича 

Визначення термінів у Законі України Про засади запобігання і протидії 
корупції 2011 року. Суб'єкти відповідальності за корупційні 
правопорушення. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та 
протидії корупції. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію 
корупції. Кодекси поведінки. Фінансовий контроль та його вдосконалення. 
Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції. Види 
відповідальності за корупційні правопорушення. Відшкодування шкоди, 
завданої державі внаслідок  вчинення корупційного правопорушення. 
Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції. 
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Указ 
про національну антикорупційну стратегію. Мета і завдання Національної 
антикорупційної стратегії. Принципи забезпечення Національної 
антикорупційної стратегії. Основні напрями реалізації Національної 
антикорупційної стратегії. Очікувані результати. 

Питання для самоконтролю 

1. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.  
2. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції.  
3. Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції.  
4. Кодекси поведінки.  
5. Фінансовий контроль та його вдосконалення.  
6. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції.  
7. Види відповідальності за корупційні правопорушення.  
8. Відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок  вчинення 

корупційного правопорушення.  
9. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.  
10. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції.  
11. Мета і завдання Національної антикорупційної стратегії. 

Теми для рефератів 

1. Найбільш корумпована Україна під час правління Януковича 
2. Система побудови корупційних схем  
3. Напрями перебудови антикорупційної стратегії  
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[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  8. Зміни в законодавстві після другого майдану та його 
спрямування 

 Створення антикорупційної стратегії. Засади державної антикорупційної 
стратегії в Україні. Розділи державної антикорупційної стратегії. 
Формування та реалізація державної антикорупційної політики. Запобігання 
корупції у представницьких органах влади та його напрями. Створення 
доброчесної публічної служби. Запобігання корупції у діяльності органів 
виконавчої влади. Запобігання корупції у сфері державних закупівель. 
Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції. 
Запобігання корупції у приватному секторі. Доступ до інформації. Проблеми 
покарання за корупцію. Напрями формування негативного ставлення до 
корупції. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії. 
Розроблення форм запобігання і протидії корупції на підприємствах, 
установах та організаціях  Участь громадськості в заходах щодо запобігання 
корупції. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням з боку державних органів. Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів. Правила етичної поведінки. Фінансовий контроль. 
Декларування доходів та інформація, що зазначається в декларації. Захист 
викривачів. Інші механізми запобігання і протидії корупції. Спеціальна 
перевірка. 

Питання для самоконтролю 
 
1. Засади державної антикорупційної стратегії в Україні.  
2. Розділи державної антикорупційної стратегії.  
3. Формування та реалізація державної антикорупційної політики.  
4. Запобігання корупції у представницьких органах влади та його 
напрями.  
5. Створення доброчесної публічної служби.  
6. Запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади.  
7. Запобігання корупції у сфері державних закупівель.  
8. Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної 
юстиції.  
9. Проблеми покарання за корупцію.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Напрями формування негативного ставлення до корупції.  
2. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.  
3. Розроблення форм запобігання і протидії корупції на підприємствах, 
установах та організаціях   
4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 
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5.   
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 

Тема  9.Виникнення нових антикорупційних органів та їх практична 
діяльність у сфері запобігання і протидії корупції 
 
Національне агентство з запобігання і протидії корупції. Повноваження 
Національного агентства з запобігання і протидії корупції. Склад та 
формування Національного агентства з запобігання і протидії корупції. 
Система діяльності Національного агентства з запобігання і протидії 
корупції. Основні завдання Національного агентства з запобігання і протидії 
корупції. Національне антикорупційне бюро. Формування та повноваження 
Національного антикорупційного бюро.  Склад Національного 
антикорупційного бюро. Голова Національного антикорупційного бюро. 
Співробітники Національного антикорупційного бюро. Взаємодія 
Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів. 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Обов'язки Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури. Взаємодія   Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури з іншими правоохоронними органами.  Державне бюро 
розслідувань та його завдання. Служба безпеки України та її діяльність у 
сфері запобігання і протидії корупції. Національна поліція України та її 
діяльність у сфері запобігання і протидії корупції. Інші державні органи та їх 
діяльність у сфері запобігання і протидії корупції  

Питання для самоконтролю 

1. Національне агентство з запобігання і протидії корупції.  
2. Система діяльності Національного агентства з запобігання і протидії 

корупції.  
3. Основні завдання Національного агентства з запобігання і протидії 

корупції.  
4. Національне антикорупційне бюро.  
5. Формування та повноваження Національного антикорупційного бюро.   
6. Взаємодія Національного антикорупційного бюро та інших 

правоохоронних органів.  
7. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.  
8. Обов'язки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  
9. Взаємодія   Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими 

правоохоронними органами.   
10. Державне бюро розслідувань та його завдання. 

Теми для рефератів 

1. Антикорупційний суд  
2. Національне агентство з запобігання і протидії корупції.  
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3. Спеціалізована антикорупційна прокуроратура 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 
 

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 
141. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. №950 
«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування».   
3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2015 - 2017 роки». 
4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року 
№65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців».  
5.  Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року №3341-XII.  
6.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення національного законодавства у відповідність із 
стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 
2013 року №221-VII(зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України).  
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 7 квітня 2011 
року №3207-VI.  
8. Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року 
№1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-правових актів».  
9. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року 
№393/96-ВР.  
10. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 року №2939-VI.  
11. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 
року №1699-VII.  
12. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 
№1700-VII.  
13. Закон України « Про Національне антикорупційне бюро України» 
від 14 жовтня 2014 року №1698-VII 



 15 

14. Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та іншими особами 
15. Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних 
службовців згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії 
корупції"  
16. Гвоздецький В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і 
протидії корупції в Україні: Монографія / В.Д. Гвоздецький. – К. МП Леся, 
2011. – 592 с. 
17. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: 
монографія / М. І. Мельник. – К.: Атіка, 2001. – 304 c. 
18. Михальченко М. Корупція в Україні: політико-правовий аналіз / 
М. Михайленко, О. Михайленко, Є. Невмержицький. – К. : Іпіенд, 2010. – 
614 с. 
19. Гвоздецький В.Д., Заросило В.О. Адміністративно-правові засади 
запобігання і протидії корупції / Гвоздецький В.Д., Заросило В.О.,–  К. «МП 
Леся», 2016. – 120 с. 
20. Литвиненко В.І.Концепція адміністративно-правового забезпечення 
протидії корупції в Україні – дис. доктора юрид. наук за спец. 12.00.07 / В.І. 
Литвиненко – К. – 2016 – 448 с. 

 
Додаткова 

 
21.Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России / А. И. Кирпичников. – 

Санкт–Петербург: Альфа, 1997. – С. 27. 
22.Иващенко А. Ржавчина / А. Иващенко, Е. Иващенко. – К.: ООО «Новий 

друк», 2008. - С. 11–12. 
23.Мельник М. І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії 

корупції: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.08 / Мельник Микола Іванович. – 
К., 2002. 

24.Астанин В. В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины 
XVI–XVII в. (криминологическое исследование): автореф. дис. на получение 
науч. степени канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Астанин. – М., 2001. – 19 с. 

25.Холмс Л. Корупція та криза в пост-комуністичних державах // Корупція 
у сучасній політиці: зб. текстів виступів на міжнародній конференції (Велика 
Британія, 14–16 лист. 1996 р.). – Велика Британія, 1996. – 40 С.  

26.Лаптеакру В. Д. Борьба с коррупцией в Республике Молдова: 
административные, уголовные и криминологические аспекты: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Д. Лаптеакру. - Кишинэу, 1999. – 22 с. 
27.Волженкин Б. В. Корыстные злоупотребления по службе (хищения, 
мошенничество, злоупотребление служебным положением): уголовно–
правовые характеристики и проблемы квалификации: дис… доктора юрид. 
наук 12.00.08 / Б. В. Волженкин. – М., 1991. – 57 с. 



 16 

28.Невмержицький Є. В. Корупція як соціально-політичне явище: 
особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні: автореферат 
дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Є. В. Невмержицький. – К., 1999. – 19 с. 

29.Камлик М. Корупція в Україні / М. Камлик, Є. Невмержицький. – К.: 
Знання, КОО, 2001. – 187 с. 

30.Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про 
боротьбу з корупцією» // М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк / за ред. 
М. І. Мельника. – К.: Атіка, 2003. – 319 с. 

31.Рогульський С. С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією 
в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 
/ С. С. Рогульський. – К., 2005. – 18 с. 

32.Тучак Р. М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Р. М. Тучак. – Х., 2007. – 21 с 

33.Заброда Д. Г. Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (ад-
міністративно-правовий аспект): Дис. ... к. юр. н. : 12.00.07 / Дмитро 
Григорович Заброда. – К, 2005. – 240 с. 

34.Мельник М. І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми 
кваліфікації, удосконалення законодавства / М.І. Мельник. – К.: 
Парламентське видавництво, 2000. – 256 с. 

35.Алфьоров С. М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в 
органах внутрішніх справ: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07 / Алфьоров 
Сергій Миколайович. – Харків, 2011. – 403 с. 

36.Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у 
державному управлінні: автореф. диc. … доктора юрид. наук: 12.00.07 / 
Гаращук Володимир Миколайович. – Х., 2003. – 35 c.  

37.Костенко О.М. Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії / 
О.М. Костенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і 
практика). - 2008. -№18. 

38.Маринток М.В. Боротьба з корупцією в органах виконавчої влади / М.В. 
Маринюк // Науковий вісник Львівського державного університету 
внутрішніх справ: зб. наук, праць. - Вип. №1. Юридичні науки. - 2009. - С. 8. 

39.Марчук В.М. Правомірна поведінка, правопорушення та юридична 
відповідальність: [конспект лекцій з курсу «Основи права». Ч. II] / В.М. 
Марчук, Л.В. Ніколаєва. - К., 1996.-212 с. 

40.Мірошнік Ю.П. Організаційно-правові заходи протидії корупції в 
органах державної влади та управління / Ю.П. Мірошнік // Боротьба з 
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)-2007. -№16. 
 


	Розглянуто та затведжено
	на засіданні кафедри
	управління безпекою,
	правоохоронної та
	антикорупційної діяльності
	Протокол №8 від 20.02.2018
	Завідувач кафедри
	_____________Заросило В.О
	Київ – 2018
	вміти:

