
1 

 

 

Антикорупційна політика в Україні: 

анотований бібліографічний список 

2019. – Вип. 8. – 12  с. 

1. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : 

зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня 

народж. М. С. Бокаріуса,  Харків, 18 - 19 квіт. 2019 р. / М-во юстиції 

України, Харків. НДІ судов.  експертиз ім. М. С. Бокаріуса ; [редкол.: 

О. М. Клюєв (голова) та ін.]. — Харків : ХНДІСЕ, 2019. — 507 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  В76395  Зі змісту: Прозорість у судово-

експертній діяльності як один із способів запобігання корупційним 

проявам / О. В. Ковальова. –  С. 90-93;  Щодо криміналістичної 

класифікації корупційних злочинів / Ю. Ю. Ковальов. – С. 183-185; 

Використання судово-економічних експертиз при розслідуванні 

корупційних злочинів / О. М. Шрамко. – С. 185-187; Окремі аспекти 

використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів 

/ Т. І. Савчук. – С. 204-206. 

2. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та 

країнах ближнього зарубіжжя : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. 

Інтернет конф., 21 груд. 2018 р.  /  Львів. торг.-екон. ун-т ; [відп. ред. 

П. О. Куцик]. — Львів : Растр-7, 2018. — 205 с. – Шифр зберігання  в 

Бібліотеці:  В76393 Зі змісту: Антикорупційна політика української 

держави / Р. В. Гаврак. – С. 42-43;  Щодо поняття предмету злочинів, які 

полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної 

вигоди / К. В. Демко. – С. 61-64;  Детермінанти корупційної злочинності 

/ Ю. О. Шаповалова,     М. М. Олашин. – С. 194-197. 

3. Власенко В. Арка-укриття зробить довкілля безпечнішим 

/ Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 11 лип. (№ 130). — С. 1-2. 

Йдеться про участь Президента України Володимира Зеленського в 

урочистій передачі ключів від арки над четвертим реактором 
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Чорнобильської АЕС. Володимир Зеленський висловив переконання, що 

об’єднані зусилля світової спільноти здатні впоратися з викликами 

планетарного масштабу, ”такими, як, наприклад, зміна клімату чи 

гібридна війна”. Президент України заявив, що Чорнобиль необхідно 

показати науковцям, екологам, історикам та туристам усього світу. ”На 

жаль, зона відчуження й досі слугує символом корупції – силовики 

збирають з туристів хабарі, нелегально вивозять металобрухт 

і використовують природні ресурси”, – наголосив глава держави 

і пообіцяв, що ”усе це ми скоро припинимо”. За його словами, він підписав 

указ, який створить зелений коридор для туристів і ліквідує всі корупційні 

чинники у Чорнобильській зоні.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/arka-

ukrittya-zrobit-dovkillya-bezpechnishim/ 

4. Дрьомов  С. В.  Інституційне забезпечення державної 

антикорупційної політики в Україні: реалії сьогодення : аналіт. доп. 

/ С. В. Дрьомов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2018. — 55 с. 

— Шифр зберігання в Бібліотеці: В76467  Висвітлено результати 

дослідження стану інституційного забезпечення державної 

антикорупційної політики України. Визначено систему суб’єктів протидії 

корупції, що зумовлюється сутністю  та змістом державної 

антикорупційної політики,  в також досліджено питання щодо розподілу 

повноважень між цими суб’єктами. Розглянуто діяльність новостворених 

антикорупційних органів та наведено статистичні показники, спираючись 

на які можна оцінювати ефективність інституційного забезпечення 

діяльності держави у сфері запобігання та протидії корупції. Виявлено 

недоліки законодавчого забезпечення функціонування системи суб’єктів 

протидії корупції та сформульовано рекомендації  щодо шляхів їх 

усунення. 

5. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-

правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/arka-ukrittya-zrobit-dovkillya-bezpechnishim/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/arka-ukrittya-zrobit-dovkillya-bezpechnishim/
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/ О. О. Дудоров, Т. О. Коломоєць, С. М. Кушнір, О. Л. Макаренков ; 

Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем служб. права, НАПрН України, Запоріз. 

нац. ун-т. — Запоріжжя : Гельветика, 2019. — 475 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А797280 Висвітлено загальнотеоретичні, адміністративно-

правові та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної 

реформи в Україні. Виділено проблемні питання розмежування 

протиправних діянь, їх кваліфікації, основні проблеми правозастосування 

та шляхи їх вирішення, формування нарисового базису для оновлення 

антикорупційного законодавства України. 

6. Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід : 

матеріали  I Міжнар. наук.-практ. конф.,  [Київ], 16 трав. 2019 р. / Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України [та ін. ; уклад.: 

С. І. Мінченко, Н. В. Лісова, С. П. Барандич]. — Київ : Нац. акад. 

прокуратури України, 2019. — 711 с. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  Б359486 Зі змісту: Адміністративно-правові засади 

боротьби з корупцією в оборонному секторі / В. О. Скорик, Є. О. Новак. – 

С. 587-592;  Протидія корупції у приватній сфері – один із напрямів 

захисту прав людини / І. О. Христич. – С. 662-666. 

7. Коваленко С. Головним пріоритетом має стати не боротьба 

з корупцією, а її подолання / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. 

— 19 лип. (№ 135). — С. 2.  Йдеться про засідання Національної ради з 

питань антикорупційної політики за участі Президента України 

Володимира Зеленського та керівників антикорупційних органів. Глава 

держави відзначив певні успіхи в сфері боротьби з корупцією та накреслив 

основні завдання на найближчий час. Заступник керівника Офісу 

Президента України Руслан Рябошапка серед пріоритетів, які дозволять 

перейти ”від процесу боротьби з корупцією до її подолання”, назвав 

перегляд антикорупційного законодавства та внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу. З інформацією про роботу 
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очолюваних ними відомств виступили голова Національного 

антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артем Ситник та директор 

Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/319562 

8. Костенко  Д. В.    Конфлікт інтересів як причина корупції в 

Україні / Д. В. Костенко // Публіч. упр. і адміністрування в Україні. – 

2019. – Вип. 10. — С. 28-31. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний 

досвід щодо конфлікту інтересів і покарань за його виявлення.  Текст: 

http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/10-2019/6.pdf 

9. Кравченко  В. Зеленая таможня / Виталий Кравченко 

// Фокус. — 2019. — № 29 (19 июля). — С. 38-39.  Йдеться про критичні 

зауваження на адресу керівництва митної служби, висловлені 

Президентом України Володимиром Зеленським, який наголосив на 

необхідності посилення боротьби з контрабандою. Розглянуто 

перспективи боротьби з контрабандою в контексті указу глави держави 

”Про заходи з протидії контрабанді та корупції під час митного 

оформлення товарів” 

10. Кротенко І. Антикоруційний консенсус / Ілля Кротенко 

// День. — 2019. — 19-20 лип. (№ 127/128). — С. 18-19.   Йдеться про 

відображення питання боротьби з корупцією в передвиборчих програмах 

політичних партій, які беруть участь у позачергових парламентських 

виборах 2019 року. Проаналізовано програми партій ”Слуга народу”, 

”Європейська Солідарність”, ”Голос”, ”Сила і Честь”. ”Українська 

стратегія”. ”Громадянська позиція”, ”Самопоміч” та ”Сила людей”.  

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/antykorupciynyy-konsensus 

11. Курінний Л. Так треба чи не треба ”перезавантажувати” 

НАЗК? / Лесь Курінний // Юрид. вісн. України. — 2019. — 5 – 11 лип. 

(№ 27). — С. 2 – 3.  Йдеться про перше організаційне засідання 

Науково-експертної ради Національного агентства з питань запобігання 

http://www.golos.com.ua/article/319562
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/10-2019/6.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/antykorupciynyy-konsensus
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корупції (НАЗК). Зазначено, що голова НАЗК Олександр Мангул 

запропонував експертам та науковцям спільно працювати над проектом 

нової антикорупційної стратегії та низкою законодавчих ініціатив, 

спрямованих на посилення інтитуційної спроможності НАЗК.  

12. Левін П. Більше ніж півтора роки без антикорупційної 

стратегії / Павло Левін // День. — 2019. — 16 лип. (№ 124). — С. 8.  

Йдеться про ситуацію навколо підготовленого Кабінетом Міністрів 

України (КМ України) проекту антикорупційної стратегії, яка визначає 

пріоритети та окреслює загальне бачення державної політики у сфері 

запобігання та протидії корупції. Зазначено, що цей документ є 

підставою для розробки і затвердження Державної програми з 

впровадження антикорупційної стратегії, де вже більш чітко і 

конкретизовано прописано план дій кожного з уже створених державних 

органів антикорупційної інфраструктури та інших органів державної 

влади.  Текст: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/bilshe-nizh-pivtora-roky-

bez-antykorupciynoyi-strategiyi 

13. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Правові засади суверенного розвитку України в сучасних умовах”,  м. 

Київ, 1 - 2 лют.   2019 р. — Київ : Тавр.  нац.  ун-т ім. В. І. Вернадського, 

2019. — 77 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А798187  Зі змісту: 

Оцінки оперативних заходів  у антикорупційній діяльності / П. Д. Гуйван. – 

С. 57-62. 

14. Матеріали наукової конференції за результатами роботи 

фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 

України за фундаментальними темами у 2018 році,  м. Харків, 

26 берез. 2019 р. / [редкол.: В. С. Батиргареєва та ін.]. — Харків : Право, 

2019. — 210, [1] с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:   А797275  Зі змісту: 

Деякі проблеми участі громадськості у запобіганні корупції 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/bilshe-nizh-pivtora-roky-bez-antykorupciynoyi-strategiyi
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/bilshe-nizh-pivtora-roky-bez-antykorupciynoyi-strategiyi
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/ Б. М. Головкін, О. В. Новіков. – С. 103-107; Оцінювання корупційних 

ризиків у приватній сфері України / І. О. Христич. – С. 107-110; 

Управління корупційними ризиками підприємства як передумова 

запобігання корупції / А. Ю. Дзюба. – С. 110-115;  До питання 

міжнародних стандартів протидії корупції в приватній сфері 

/ А. Є. Симкіна. – С. 115-119; Практика роботи спеціалізованих 

антикорупційних органів та оцінка її якості / І. В. Назаров. – С. 128-131. 

15. Мезенцева І. Є. Корупційна злочинність в Україні: 

кримінологічні та кримінально-правові засади протидії 

/ І. Є. Мезенцева. — Київ : АртЕк, 2019. — 453 с. Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А796838 Розкрито питання багатоаспектності суспільно-

небезпечного явища корупції та шляхів кримінально-правової протидії їй в 

Україні. Визначено та розглянуто основні етапи розвитку 

антикорупційного законодавства. Досліджено структуру та особливості 

корупційної злочинності. Висвітлено поняття та систему корупційних 

злочинів, надано їх кримінологічну характеристику. Приділено увагу 

імплементації антикорупційних норм міжнародного права в українське 

законодавство та пріоритизації у системі заходів протидії корупційній 

злочинності. 

16. Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. 

наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України 

: 17 трав. 2019 р. / ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”, Одес. 

ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: 

О. Ф. Каракасіді. та ін.]. — Одеса : Лерадрук, 2019. — 431 с. : іл., табл. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А798076  Зі змісту: Корупційне 

багатство та абсолютна бідність – загроза демократії України 

/ В. М. Пьохов, В. В. Шевчук.  – С. 22-30; Корупція в сфері екології: її вплив 

на стан національної безпеки України / В. М. Пьохов, С. В. Пьохова. – 

С. 95-102; Вищий антикорупційний суд України як новостворений суб’єкт 
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у системі судоустрою / В. Ю. Грицик. – С. 156-162; Національне 

антикорупційне бюро України як основа протидії корупції / М. Махоніна. – 

С. 369-374. 

17. Пархоменко-Куцевіл  О. І.     Теоретико-методологічні 

підходи до проблем реформування сучасних антикорупційних 

державних органів в Україні / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Держава та 

регіони. Серія: Право. – 2019. – № 1. — С. 89-94.  Проаналізовано підходи 

до проблеми реформування сучасних антикорупційних державних органів в 

Україні. 

18. Писана Н. Подолання корупції поверне довіру людей до 

влади / Наталя Писана // Уряд. кур’єр. — 2019. — 19 лип. (№ 136). — С. 2.  

Йдеться про засідання Національної ради з питань антикорупційної 

політики за участі Президента України Володимира Зеленського, який 

проінформував про кроки, здійснені протягом останніх двох місяців для 

подолання корупції, та висловив сподівання, що ”рада стане справжньою 

комунікаційною платформою для всіх антикорупційних органів, 

громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків”. Володимир Зеленський дав 

доручення правоохоронним органам щодо перевірки доцільності надання 

бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом ”Миронівський 

хлібопродукт”, та щодо оборудок в оборонній промисловості. Директор 

Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба прокоментував 

досудове розслідування за фактами зловживань службовими особами 

Міністерства оборони, які завищували вартість і приймали продукцію, що 

не відповідає технічним вимогам. Роман Труба також повідомив, що ДБР 

розслідує незаконну схему з використанням облігацій внутрішньої 

державної позики, до якої причетні народні депутати: ”Є інформація про 

розкрадання і зловживання під час відчуження та закупівлі державних 

облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки 

мільйонів доларів. Найближчим часом суспільство почує результати у цих 
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кримінальних провадженнях”.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/podolannya-korupciyi-poverne-doviru-lyudej-

do-vlad/ 

19. Пластун М. Що таке ментальна корупція і чому українці до 

неї лояльні? / Михайло Пластун // Юрид. вісн. України. — 2019. — 

19 - 25 лип. (№ 29). — С. 6.  Розглянуто явище корупції та проаналізовано 

ставлення до хабарництва та корупції в українському суспільстві.  

20. Політико-правова культура українського народу в 

контексті модерного державотворення : зб. матеріалів XXXII Харків. 

політол. читань, (м. Харків, 12 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого,  Харків. асоц. політологів  ; 

[редкол.:  А. П. Гетьман (голова) та ін.]. — Харків : Право, 2019. — 211 с. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці:  А796904 Зі змісту: Особливості масової 

свідомості українців у ставленні до корупції: соціологічний аналіз 

/ О. В. Волянська. – С. 77-82. 

21. Половинкіна Р. Ю.     Категорія ”службова особа” як 

суб’єкт відповідальності: порівняльний аналіз законодавства у сфері 

запобігання корупції / Р. Ю. Половинкіна // Держава та регіони. Серія: 

Право. – 2019. – № 1. — С. 18-22.   Досліджено правову проблематику 

визначення поняття ”службова особа” як суб’єкта відповідальності в 

контексті міжнародного та національного законодавства у сфері 

запобігання корупції.   

22. Правові засоби протидії корупції : навч. посіб. [для викл. та 

студентів закл. вищ. освіти юрид. профілю / С. І. Мінченко та ін.] ; за ред. 

М. В. Лошицького ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури 

України. — Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. — 341 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  Б359395  Висвітлено правовий механізм протидії 

корупції в Україні, засади антикорупційної поведінки прокурора, питання 

про основні антикорупційні обмеження, вимоги й заборони, засоби 

врегулювання і запобігання конфлікту інтересів у діяльності прокурора, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/podolannya-korupciyi-poverne-doviru-lyudej-do-vlad/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/podolannya-korupciyi-poverne-doviru-lyudej-do-vlad/
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вимоги фінансового контролю в діяльності прокурора, підстави для 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з 

корупцією, та кримінальної відповідальності за корупційні злочини, а 

також застосування заходів кримінально-правового характеру за 

вчинення корупційних злочинів. 

23. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7 - 8 лют. 2019 р. : 

[у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В. М. Бурдін 

(голова) та ін.]. — Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. – 

Ч. 2. – 222 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці:  А796394-2 Зі змісту: 

Обмеження спільної роботи близьких осіб у системі заходів запобігання 

корупції / Н. Янюк. – С. 76-80; Правовий статус уповноваженої особи, 

відповідальної за реалізацію антикорупційної програми на підприємстві 

/  М. Ігнатова. – С. 110-113; Корупційний злочин як різновид корупційного 

правопорушення /  Н. Магас. – С. 125-129; Міжнародно-правовий аспект 

дефініції поняття ”корупція” / М. Шуп’яна. – С. 164-168. 

24. Пряміцин  В. Ю.    Антикорупційна діяльність України: 

історія, помилки, шляхи подолання неефективної боротьби з 

корупцією / В. Ю. Пряміцин, А. В. Ніколюк // Право і сусп-во. – 2019. – 

№ 2, ч. 2. — С. 21-26.  Розглянуто проблему удосконалення законодавства 

у сфері запобігання та протидії корупції. Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/6.pdf 

25. Святченко  В.    Аналіз сучасного стану досліджень проблем 

протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги / Віталій Святченко 

// Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 12. — С. 332-338.  

Розглянуто стан наукового дослідження проблеми протидії злочинам у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг. Зроблено висновок, що проблематиці протидії 

підкупу особи, яка надає публічні послуги в Україні приділено недостатньо 

уваги. На основі результатів опитувань респондентів виокремлено 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/2_2019/part_2/6.pdf
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пріоритетну тематику подальших наукових розробок за різними 

аспектами цієї проблеми.  Текст: http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2018/12/64.pdf 

26. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення та корупції / Орг. з безпеки та співробітництва в 

Європі ; [упоряд. А. Г. Чубенко та ін. ; редкол.: І. Б. Черкаський (голова) та 

ін.]. — Київ : Компанія ВАІТЕ, 2018. — 825 с. —Бібліогр.: с. 799-825. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці: Б359770 Словник підготовлено шляхом 

узагальнення та систематизації термінів та понять з питань запобігання 

та протидії легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинних 

шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення та корупції. В словнику представлено термінологію, 

що міститься у відповідних  міжнародних юридичних документах 

(конвенціях), стандартах і керівництвах міжнародних організацій, 

національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі. 

27. Хайдарова І. О.    Іноземний досвід правового регулювання 

адміністративних відносин антикорупційних судів / І. О. Хайдарова 

// Право і сусп-во. – 2019. – № 1. — С. 118-124.  Проаналізовано 

законодавство та досвід зарубіжних держав, де запроваджено систему 

антикорупційних судів.  Текст: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_1/23.pdf 

28. ”Цивільна конфіскація” незаконних активів // Юрид. вісн. 

України. — 2019. — 26 лип. – 1 серп. (№ 30). — С. 2.  Йдеться про виступ 

кандидата у народні депутати від партії ”Слуга народу”, члена 

Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасії 

Красносельскої  під час конференції ”Нова антикорупційна стратегія для 

України: якою вона має бути?”. Політик проінформувала про 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/64.pdf
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/64.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/1_2019/part_1/23.pdf
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першочергові антикорупційні ініціативи президентської партії, серед 

яких, зокрема,  запровадження інструменту ”цивільної конфіскації” 

незаконно набутих активів посадовців. Серед важливих напрямків 

антикорупційної політики Анастасія Красносельська назвала фокусування 

Антикорупційного суду на справах про топ-корупцію, перезавантаження 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), 

повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. 

Наголошено, що всі ці заходи будуть реалізовані паралельно з 

Антикорупційною стратегією на 2019 – 2023 роки.  

29. Чого очікують від нових депутатів // Голос України. — 2019. 

— 17 лип. (№ 133). — С. 2.  Йдеться про організований Антикорупційним 

штабом та Центром протидії корупції форум ”Встановлення 

справедливості – порядок денний для майбутнього парламенту”. Учасники 

форуму – заступник голови Офісу Президента України Руслан Рябошапка, 

суддя Вищого антикорупційного суду Леся Федорак, Секретар Ради 

національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк, директор 

Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, 

експерти високого рівня та представники громадських організацій 

обговорили проблеми законодавчого забезпечення боротьби з корупцією. 

Олександр Данилюк наголосив на необхідності реформування сектору 

безпеки та оборони, зокрема, Служби безпеки України (СБУ), та зазначив, 

що всі ці зміни будуть відображені в поданому до парламенту пакеті 

законопроектів. Директор НАБУ Артем Ситник звернувся до майбутніх 

парламентаріїв з проханням розблокувати інструменти, якими наділене 

бюро, і ефективність яких пригальмовують або ухвалені раніше закони, 

або рішення Конституційного Суду. Заступник керівника Офісу 

Президента України Руслан Рябошапка заявив, що майбутня Верховна 

Ради повинна ”дати законодавство, яке дозволить працювати Вищому 

антикорупційному суду”, а також прийняти закон про незаконні 
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збагачення. Посадовець також акцентував увагу, що від законодавців 

очікують перегляду кримінально-процесуального законодавства та 

законодавства, яке стосується запобігання корупції, зокрема в політичній 

сфері, ”справжньої судової реформи” та змін у правоохоронній системі.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/319464 
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