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Антикорупційна політика в Україні: 

анотований бібліографічний список 

2020. – Вип. 10. – 17 с. 

1. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості 

освіти у XXI столітті : тези доп. XLIII Міжнар. наук. студент. конф. за 

підсумками наук.-дослід. робіт студентів за 2019 р. : (м. Полтава, 07-08 квіт. 

2020 р.) : [у 2 ч.] / ВНЗ Укоопспілки ”Полтав. ун-т економіки і торгівлі” 

(ПУЕТ). — Полтава : ПУЕТ, 2020. – Ч. 1. – 255 с.  –  Шифр зберігання в 

Бібліотеці :  А806716-1 Зі змісту : Правова природа заборон і обмежень як 

засобів запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією / В. В. Потеряйко, Г. В. Лаврик. – С. 106-108.  

2. Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства 

: зб. тез наук. доп. і повідомл. XI Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, практ. 

юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 16 трав. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, Юрид. клініка ; [редкол.: В. П. Янишен, Я. О. Токарь, 

М. Р. Рудковська]. — Харків : Право, 2020. — 244 с.– Шифр зберігання в 

Бібліотеці:  А807273 Зі змісту: Правове регулювання міжнародної співпраці 

у сфері протидії корупції / М. А. Єнгібарян. – С. 51-54. 

3. Баганець О. Корупційні правопорушення / Олексій Баганець // 

Юрид. вісн. України. — 2020. — 4 – 17 верес. (№ 35/36). — С. 6 – 7. 

Розглянуто загальний стан запобігання корупційним злочинам на території 

України у 2019 році (в порівнянні зі статистичними даними за 2013 – 2018 

роки).  Текст: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/koruptsijni-

pravoporushennya/  

4. Башкатова В. В.    Національне агентство з питань 

запобігання корупції: адміністративно-правовий статус / В. В. Башкатова, 

О. П. Світличний // Право. Людина. Довкілля. – 2019. – Т. 10, № 3. — С. 103-

109.  Розглянуто питання адміністративно-правового регулювання 

діяльності  Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).  

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/koruptsijni-pravoporushennya/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/koruptsijni-pravoporushennya/
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Текст: 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/law2019.03.013/11125   

5. Блинов Е.Сила противодействия / Евгений Блинов, Ирина 

Вивчарик // Юрид. практика. — 2020. — 6 окт. (№ 40/41). — С. 11, 16. 

Йдеться про міжнародно-правові інструменти боротьби з корупцією. 

Надано інформацію про зарубіжний досвід організації та реалізації 

антикорупційної політики. Текст: https://pravo.ua/articles/sila-protivodejstvija-

2/   

6. Боротьба з корупцією та організованою злочинністю : 

підручник :       у 2 т. / Нац. акад. Служби безпекиУкраїни. — Київ : НА СБУ, 

2019. –  Т. 1 : Боротьба з організованою злочинністю / [І. М. Гриненко та ін.]. 

— 2019. — 279 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А807265-1 Розкрито 

практичні й теоретичні питання протидії органами Служби безпеки 

України (СБУ) сучасним формам організованої злочинності як загрозі 

національній безпеці України. Розкрито особливості окремих видів 

злочинності та специфіку правоохоронної діяльності із протидії їм. 

Висвітлено сучасний стан нормативно-правового регулювання цієї 

діяльності в Україні.  

7. Власенко В.  Жозеп Боррель у Києві: ”Коли ЄС допомагає 

Україні, то допомагає і собі” / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2020. — 

24 верес. (№ 186). — С. 2.   Йдеться про зустріч Президента України 

Володимира Зеленського з Верховним представником Європейського Союзу 

(ЄС) із питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, який 

перебував з візитом в Києві. Сторони обговорили питання підготовки до 

запланованого на 1 жовтня у Брюсселі саміту Україна – ЄС на високому 

рівні, під час якого обговорять стан виконання Угоди про асоціацію та буде 

визначено пріоритети співпраці на майбутнє. Також Володимир Зеленський 

проінформував про перебіг судової реформи й запевнив, що українська влада 

якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури 

та правоохоронної системи задля демократичного розвитку України. В свою 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/law2019.03.013/11125
https://pravo.ua/articles/sila-protivodejstvija-2/
https://pravo.ua/articles/sila-protivodejstvija-2/
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чергу Жозеп Боррель запевнив в подальшій підтримці суверенітету та 

територіальної цілісності України та підтвердив, що ЄС ніколи не визнає 

анексії Криму.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-

koli-yes-dopomagaye-ukrayin/    

8. Власенко В.  Системні реформи не зупинятимуться / Вікторія 

Власенко // Уряд. кур’єр. — 2020. — 7 жовт. (№ 195). — С. 2.  Йдеться про 

черговий 22-ий саміт з Європейським Союзом (ЄС) у Брюсселі за участі 

Президента України ВолодимираЗеленського. Обговорено перебіг 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, хід реформ в 

Україні, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також акцентовано увагу на 

питаннях судової реформи та боротьби з корупцією. Зазначено, що 

напередодні саміту троє депутатів Європарламенту Віола фон Крамон, 

Міхаель Галер та Раса Юкневічене опублікували  лист-звернення до лідера 

парламентської фракції ”Слуга народу” Давида Арахамії, в якому висловили 

застереження політикам і олігархам, що гальмують реформи в Україні. У 

листі євродепутати наголосили на проблемах, які виникли останнім часом у 

боротьбі з корупцією, і зауважили, що це загрожує Україні втратою 

макрофінансової допомоги  ЄС у розмірі 1, 2 мільярда євро.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sistemni-reformi-u-nas-ne-zupinyatimutsya/   

9. Гребенюк Б. О.. Ефективність взаємодії влади, інститутів 

держави та громадянського суспільства в протидії корупції / Б. О. 

Гребенюк // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім.  В. І. Вернадського. Серія : Держ. 

упр.  — 2019. — Т. 30 (69), № 3. — С. 48-52. Розглянуто процес взаємодії 

органів влади та громадянського суспільства в сфері боротьби з корупцією.   

Текст: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf   

10. Дмитро Разумков: ”У державі мають бути однакові правила 

для всіх” [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. дані.  

Подано коментар Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова щодо справи одного з народних депутатів, якого підозрюють у 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-koli-yes-dopomagaye-ukrayin/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-koli-yes-dopomagaye-ukrayin/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sistemni-reformi-u-nas-ne-zupinyatimutsya/
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf
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корупційних діях. Відповідаючи на запитання інтернет-видання 

”Обозреватель” щодо впливу таких явищ на владу та керівництво 

парламенту, Дмитро Разумков наголосив, що кожен має відповідати за свої 

дії, і що правила повинні існувати для всіх, і це правила держави. Також 

глава парламенту зазначив, що ”рішення щодо винуватості в демократичній 

Україні буде приймати виключно суд”, а ”Голова Верховної Ради України не 

може підміняти собою суд, так само як і забирати на себе відповідальність, 

особливо коли це персональна відповідальність інших”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336427  

11. Канан А. Проблеми формування, становлення та розвитку 

антикорупційних органів державної влади / КананАюб // Право та держ. 

упр. — 2019. — № 4. — С. 175-180. Здійснено аналіз наукових доробок з 

питань формування, становлення та розвитку антикорупційних органів 

державної влади.  

12. Кириченко А. А. Перезагрузка высшей судебной инстанции 

или циничная коррупционная и откровенно юридически 

некомпетентная комплектация судов преимущественно 

коррупционерами и/или непрофессионалами [Электронный ресурс] /  А. 

А. Кириченко, Н. С. Погорелов // Журн. східноєвроп. права: [електрон. вид.] / 

ПВНЗ "Ун-т сучас. знань".  – 2020. – № 78. – С. 22-36.  Виявлено низку 

істотних порушень  порядку  первинного  формування касаційних  і  

антикорупційних  судів під час проведення конкурсів в 2016 та 2018 роках.  

Текст:  http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/07/Kirichenko_Pogorelov_78-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf 

13. Кікалішвілі М. В. Основні проблеми в здійсненні сучасної 

антикорупційної політики України / М. В. Кікалішвілі // Прав. новели. — 

2019. — № 9. — С. 146-153. Розкрито поняття "державна антикорупційна 

політика". Зазначено, що державна антикорупційна політика є комплексом 

http://www.golos.com.ua/article/336427
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Kirichenko_Pogorelov_78-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Kirichenko_Pogorelov_78-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Kirichenko_Pogorelov_78-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Kirichenko_Pogorelov_78-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD.pdf
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дій, спрямованих на запобігання, протидію та усунення причин корупції. 

Окреслено основні напрями та цілі антикорупційної політики.  Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/27.pdf    

14. Коваленко С. Антикорупційна стратегія: забезпечити 

невідворотність покарання [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // 

Голос України. — 2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. дані.  Йдеться 

про засідання Національної ради з питань антикорупційної політики під 

головуванням Президента України Володимира Зеленського та за участі 

Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Першого заступника Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука, Генерального прокурора 

Ірини Венедіктової та інших членів Національної ради. Обговорено проект 

Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, яка, за словами Президента 

України, ”має стати фундаментом протидії корупції” та повинна 

”забезпечити координацію роботи правоохоронних, антикорупційних 

державних органів на загальнодержавному та місцевому рівнях”. Також 

Володимир Зеленський нагадав, що саме за його президентства відбулося 

перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції 

(НАЗК), відновлено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, 

впроваджено механізм цивільної конфіскації майна та розпочато роботу 

Вищого антикорупційного суду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 

проінформував, що Кабінет Міністрів України (КМ України) 21 вересня 

подав на розгляд парламенту законопроект ”Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки”, яким має бути 

затверджена Антикорупційна стратегія на 2020 – 2024 роки. Глава уряду 

відзначив, що ”концептуальними підходами формування антикорупційної 

політики є поєднання принципів подальшого вдосконалення загальної 

системи запобігання та протидії корупції й мінімізації корупційних проявів у 

найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, у тому 

числі за рахунок проведення реформ в економічній, соціальній, медичній, 

освітній, правоохоронній сферах”. Денис Шмигаль висловив впевненість, що 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/27.pdf
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збалансоване поєднання зазначених підходів дасть змогу не лише знизити 

рівень корупції, а й підвищити довіру громадян до органів влади та 

покращити інвестиційну привабливість і розвиток бізнесу. Голова 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр 

Новіков окреслив п’ять головних принципів Стратегії: оптимізація функцій 

державних органів та усунення їх дублювання, цифрова трансформація та 

відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед 

населення, а також забезпечення невідворотності покарання. Крім того, 

Стратегія визначає вісім головних сфер, де необхідні зміни: суди, 

прокуратура і поліція; державне регулювання економіки; державний та 

приватний сектори економіки; податки та митниця; будівництво, земля, 

інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; 

система запобігання та протидії корупції загалом. В свою чергу Перший 

заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук підтримав законопроект 

”Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки” 

(щодо Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, № 4135), який 

передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання за 

корупційні діяння, та як представник Президента у парламенті закликав 

народних депутатів якнайшвидше ухвалити цей документ. Про необхідність 

якнайшвидшого ухвалення законопроекту ”Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки” за результатами засідання 

також заявив Президент України Володимир Зеленський.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336434   

15. Кожен злодій має знати про невідворотність покарання // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 30 верес. (№ 190). — С. 3.  Йдеться про 

обговорення проекту Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки на 

засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під 

головуванням Президента України. Глава держави акцентував увагу, що 

Антикорупційна стратегія, яка передбачає конкретні заходи для 

забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння, має стати 

http://www.golos.com.ua/article/336434
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фундаментом протидії корупції. Президент України закликав народних 

депутатів якнайшвидше ухвалити урядовий законопроект ”Про засади 

державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки”, яким буде 

затверджено Антикорупційну стратегію на цей період. Учасник засідання 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що концептуальними підходами 

формування антикорупційної політики є поєднання принципів подальшого 

вдосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції й 

мінімізації корупційних проявів у найпріоритетніших з точки зору подолання 

корупції галузях. Глава уряду вказав, що важливими чинниками успішної 

боротьби з корупцією є проведення реформ в економічній, соціальній, 

медичній, освітній, правоохоронній галузях, і запропонований проект 

Стратегії фактично кожну з них охоплює. Презентуючи проект 

Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, голова Національного 

агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков 

відзначив, що Стратегія містить п’ять головних принципів: оптимізація 

функцій державних органів та усунення їхнього дублювання; цифрова 

трансформація та відкриті дані; зручні й законні сервіси; нетерпимість до 

корупції серед населення; забезпечення невідворотності покарання. 

Стратегія визначає вісім головних галузей, де необхідні зміни: суд, 

прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний та 

приватний сектори економіки; податки й митниця; будівництво, земля, 

інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров’я, соціальний захист; 

система запобігання й протидії корупції загалом. В свою чергу Генеральний 

прокурор Ірина Венедіктова зауважила, що Стратегія передбачає низку 

ефективних інструментів для боротьби з корупцією, і повідомила, що Офіс 

Генерального прокурора працює над визначенням процедури конкурсу на 

посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).  

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-

nevidvorotnist-pokara/    

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-nevidvorotnist-pokara/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-nevidvorotnist-pokara/
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16. Коліуш О. Л. Правова основа запобігання корупції під час 

надання адміністративних послуг / О. Л. Коліуш, Є. О. Легеза // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2019. – № 3. – 

С. 73-79. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15200-3(100) Висвітлено 

питання  запобігання корупції під час надання адміністративних послуг. 

Окреслено проблему налагодження електронного надання адміністративних 

послуг та оптимізації публічного управління шляхом переходу до 

електронного уряду.   Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/12/3-19-ua/14.pdf   

17. Кравчук О. О. Електронна антикорупційна декларація: 

вектори вдосконалення / О. О. Кравчук // Приват. та публіч. право. — 2020. 

— № 2. — С. 83-88.   Проаналізовано правові проблеми регулювання 

процедури подання декларацій особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.  Текст: http://pp-

law.in.ua/archive/2_2020/18.pdf   

18. Кустова Т. Формування й реалізація антикорупційної 

політики в системі державної служби України: сучасний стан та шляхи 

вдосконалення / Тетяна Кустова // Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. 

наук. пр. / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Дніпро, 2019. – Вип. 3(42). – С. 137-143. –  Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп17051-3(42)  Охарактеризовано сучасний стан 

та основні проблеми формування й реалізації антикорупційної політики в 

системі державної служби України та визначено шляхи її подальшого 

вдосконалення в контексті європейської інтеграції. Встановлено, що 

корупція підриває імідж державної служби України та стримує розвиток 

інституту державної служби. Зазначено, що ефективна боротьба з 

корупцією є важливою основою реалістичної перспективи членства в 

Європейському Союзі (ЄС) для цілісної та суверенної України. Визначено 

сутність антикорупційної політики в системі державної служби та 

проаналізовано результати соціологічного дослідження стосовно сучасного 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/14.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/14.pdf
http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/18.pdf
http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/18.pdf
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стану формування й реалізації антикорупційної політики. Текст: 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2019/2019_03(42)/18.pdf 

19. Лавренюк С.     Взяття на поруки не має поширюватися на 

високопосадовців [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос 

України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.   Йдеться про 

законопроект № 4222 про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо особистої поруки) авторства народних депутатів від 

фракції ”Голос” Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Рустема 

Умєрова, Юлії Клименко, Романа Лозинського, Ярослава Рущишина та 

Андрія Осадчука. Законопроектом пропонується позбавити найвищих 

посадовців права на особисту поруку у справах про корупцію у великих 

розмірах. Наведено коментар народного депутата Ярослава Юрчишина, 

який зауважив, що ”внаслідок взяття на поруки топ-корупціонерів 

втрачаються час, зусилля і, що найголовніше, гроші, бо альтернативою 

поруки є застава”. Парламентарій наголосив, що ”перед тим, як посадити 

когось за корупцію, треба насамперед не дозволити втекти йому від 

відповідальності”, та висловив думку, що дієвішою альтернативою є 

застава, яка гарантує державі отримання певних коштів навіть у разі, 

якщо фігурант справи втече.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337090   

20. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

”Актуальні питання розвиткудержавності та правової системи в 

сучаснійУкраїні”, [м. Запоріжжя], 25 – 26 жовт. 2019 р. : [тези доп. / за заг. 

ред. Т. О. Коломоєць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2019. — 119 с. – Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А807264  Зі змісту:  Принципи формування 

національної антикорупційної політики / В. О. Савченко. – С. 17-21;  

Феномен явища корупції на теренах сучасної Європи: основні періоди / А. В. 

Боровик. – С. 75-79; Корупція та тінізація економіки: проблеми запобігання / 

С. І. Бугера. – С. 79-82; До проблем чинного кримінального законодавства, що 

ускладнюють доказування у кримінальних провадженнях щодо корупційних 

злочинів / І. В. Басиста. – С. 86-90.   

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2019/2019_03(42)/18.pdf
http://www.golos.com.ua/article/337090
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21. Матеріали науково-практичної конференції ”Сучасні 

погляди на реформування законодавства”,  [м. Полтава], 25 – 26 жовт. 

2019 р. — Полтава ; Херсон : Молодий вчений, 2019. — 99 с. –  Шифр 

зберігання в Бібліотеці:    А807256  Зі змісту: Ознаки правового механізму 

забезпечення антикорупційної безпеки / В. В. Гладкий. – С. 62-66. 

22. Мисенко О. Чи є рішення КСУ підставою для звільнення з 

посади директора НАБУ? / Олександр Мисенко // Юрид. вісн. України. - 

2020. - 4 – 17 верес. (№ 35/36). — С. 4.  Йдеться про рішення 

Конституційного Суду України (КСУ) про визнання неконституційним 

Указу Президента України "Про призначення А. Ситника директором 

НАБУ". Наведено перелік підстав для розірвання трудових правовідносин з 

директором Національного антикорупційного бюро України.  Текст: 

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/chy-ye-rishennya-ksu-pidstavoyu-dlya-

zvilnennya-z-posady-dyrektora-nabu/ 

23. Мошнін А. А. Дискурсний аналіз феномену корупції в Україні 

/ А. А. Мошнін, С. А. Задорожний // Вісн. Нац. ун-ту цивіл. захистуУкраїни. 

Серія : Держ. упр. : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 2(11). – С. 44-59. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп17861-2(11) Проаналізовано дискусійний 

простір феномену корупційних відносин та висвітлено діяльність 

антикорупційних органів в системі публічного управління. 

24. Напередодні саміту голова європейської дипломатії відвідав 

Київ [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 23 верес. (№ 175). 

— Електрон. дані.   Йдеться про візит до Києва віце-президента 

Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу (ЄС) із 

закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, в ході якого він провів 

зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром 

закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм 

Тараном. Під час зустрічі з представниками громадянського суспільства і 

Верховної Ради України (ВР України) віце-президент ЄС наголосив на 

важливості незалежних антикорупційних інституцій та судової реформи в 

https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/chy-ye-rishennya-ksu-pidstavoyu-dlya-zvilnennya-z-posady-dyrektora-nabu/
https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/chy-ye-rishennya-ksu-pidstavoyu-dlya-zvilnennya-z-posady-dyrektora-nabu/
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Україні та зазначив, що ”сильні, незалежні та ефективні антикорупційні 

інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб 

задовольнити бажання українського народу”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336118  

25. Наумчук К. М.Особливості формування та реалізації 

державної антикорупційної політики / К. М. Наумчук // Інвестиції: 

практика та досвід. — 2020. — № 4. — С. 134-138.  Розглянуто проблеми 

формування державної антикорупційної політики на сучасному етапі. 

26. Новіков О. В.  Особливості юридичної відповідальності 

службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів 

приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією 

правопорушень в  Україні [Електронний ресурс] / О. В. Новіков  // Журн. 

східноєвроп. права: [електрон. вид.] / ПВНЗ "Ун-т сучас. знань".  – 2020. – № 

79. – С. 34-47. Розглянуто особливості юридичної відповідальності 

службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб’єктів 

приватної сфери за вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією 

правопорушень в Україні. Проаналізовано специфіку кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності 

вказаних суб’єктів за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень.  Текст: http://easternlaw.com.ua/wp-

content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf 

27. Пархоменко-Куцевіл О. І.    Досвід формування та розвитку 

антикорупційних органів державної влади в США: можливості для 

України / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Держава та регіони. Серія : Право. – 

2019. – № 2. — С. 56-61. Розглянуто засади формування антикорупційної 

політики в США. Окреслено місце Міністерства фінансів в системі 

антикорупційних органів та надано інформацію про діяльність його 

структурних підрозділів.  Текст: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2019-2-10  

28. Пархомчук Т. Силова троща / Тетяна Пархомчук // Україна 

молода. — 2020. — 29 верес. (№ 92). — С. 4.  Йдеться про ситуацію в 

http://www.golos.com.ua/article/336118
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/novikov_79.pdf
https://doi.org/10.32840/1813-338X-2019-2-10
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правоохоронних та антикорупційних органах України. Розглянуто вплив 

влади на формування та призначення керівництва Генеральної прокуратури, 

Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР), 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та інших.   Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3642/180/150444/   

29. Паутов В. О. Впровадження провідного зарубіжного досвіду 

діяльності органів протидії корупції в Україні / В. О. Паутов // Публіч. 

упр. і адміністрування в Україні. — 2020. — Вип. 15. — С. 114-117.  

Розглянуто досвід діяльності органів протидії корупції у Франції. Окреслено 

головні пріоритети для України в контексті  зарубіжного досвіду боротьби 

з корупцією.  Текст: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-

2020/24.pdf   

30. Паутов В. О. Роль органів протидії корупції в системі 

забезпечення національної безпеки / В. О. Паутов // Інвестиції: практика та 

досвід. — 2020. — № 5/6. — С. 170-174. Досліджено поняття ”корупція” та 

розглянуто діяльність антикорупційних органів  в контексті забезпечення 

національної  безпеки.  

31. Пашкевич Л. А.. Деструктивний інститут політичної корупції 

в Україні: механізми протидії / Л. А. Пашкевич // Вчені зап. Тавр. нац. ун-

ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2020. — Т. 31 (70), № 2. — С. 

149-155. Визначено суть  політичної корупції та окреслено коло осіб, які 

можуть бути причетні до політичної корупції.  Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/27.pdf 

32. Правові засади організації та здійснення публічної влади : зб. 

тез III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. світлій пам’яті д-ра 

юрид. наук, професора, акад.-заснов. НАПрНУ, першого Голови Конституц. 

Суду України Л. П. Юзькова, м. Хмельницький, 28 лют. – 2 берез. 2020 р. / 

Хмельниц. обрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова [та ін.]. — 

Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова, 2020. —  461 с. 

Шифр зберіганняв Бібліотеці : А807271 Зі змісту: Управління корупційними 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3642/180/150444/
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/24.pdf
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/24.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/27.pdf
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ризиками в публічному управлінні / Н. А. Гурська, О. В. Булгакова. – С. 116-

120; Адміністративно-правові засади організації здійснення публічної влади в 

розрізі запобігання корупційним проявам / Д. Корецка-Шукєвич. – С. 181-183; 

Проблеми протидії корупції в органах місцевого самоврядування / Т. В. 

Філіпенко. – С. 409-413; Аналіз функціонування  спеціалізованих 

антикорупційних органів / В. С. Чубань, Ю. О. Любавін. – С. 447-451. 

33. Про що домовилися Київ і Брюссель на самітіУкраїна – ЄС // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 8 жовт. (№ 196). — С. 2.  Йдеться про 22-ий саміт 

Україна – Європейський Союз (ЄС) у Брюсселі, головними темами якого 

стали хід реформ в Україні та імплементація Угоди про асоціацію з ЄС. Під 

час спільної прес-конференції з Президентом України ВолодимирЗеленським 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відзначив прогрес у проведенні 

земельної реформи та боротьбі з корупцією. В свою чергу 

ВолодимирЗеленський назвав антикорупційну реформу найскладнішою та 

акцентував увагу на важливих кроках української влади для боротьби з цим 

негативним явищем: ”Зараз працює антикорупційний суд, ми повернули 

кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, перезавантажили 

Генеральну прокуратуру, зараз у Верховній Раді вже є закон про судоустрій. 

Це початок судовоїреформи. I також закон про реформу Служби безпеки 

України”.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-sho-domovilisya-kiyiv-i-

bryussel-na-samiti-ukr/    

34. Розслідують факти корупції в органах архітектурно-

будівельного контролю та нагляду [Електронний ресурс] / Інформ. упр. 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 

190). — Електрон. дані.  Йдеться про четверте засідання Тимчасової слідчої 

комісії (ТСК) Верховної Ради України (ВР України) з питань розслідування 

фактів корупції в органах архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

Розглянуто питання організації роботи ТСК із засобами масової інформації 

(ЗМІ) та громадськими організаціями й ухвалено рішення про залучення до 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-sho-domovilisya-kiyiv-i-bryussel-na-samiti-ukr/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-sho-domovilisya-kiyiv-i-bryussel-na-samiti-ukr/
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роботи ТСК фахівців і експертів.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337062   

35. Скрипник В. Дмитро Разумков: ”Одна з ключових вимог – 

проведення реформ” [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник // Голос 

України. — 2020. — 1 жовт. (№ 181). — Електрон. дані.   Йдеться про 

проведене у Вінниці перше виїзне засідання Національної ради реформ за 

участі Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса 

Шмигаля. У своєму виступі на засіданні Національної ради реформ Голова 

ВР України Дмитро Разумков нагадав, що однією з головних вимог до нової 

влади було здійснення низки реформ в усіх сферах життя, та акцентував 

увагу на проблемах боротьби з корупцією та створення сприятливих умов 

для розвитку бізнесу. Дмитро Разумков закликав учасників засідання внести 

конкретні пропозиції, які обов’язково розгляне парламент, та висловив 

переконання, що ”спільними зусиллями ми зможемо подолати ті виклики, які 

стоять перед нами, перед державою”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336493   

36. Сміян Н. Дмитро Разумков: Парламент завжди діяв і діятиме 

виключно в інтересах країни [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос 

України. — 2020. — 22 верес. (№ 174). — Електрон. дані.  Подано тези 

інтерв’ю Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова в 

ефірі телеканалу ”Україна 24”. Глава парламенту проінформував про 

початок розгляду народними депутатами проекту Державного бюджету 

України на 2021 рік та прокоментував заяви США та Європейського Союзу 

(ЄС) з приводу того, що обрана в парламенті комісія має почати прозорий 

процес формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336054   

37. Сміян Н. Розроблено стратегію боротьби з корупцією 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. — 2020. — 3 жовт. (№ 

183). — Електрон. дані.  Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради 

http://www.golos.com.ua/article/337062
http://www.golos.com.ua/article/336493
http://www.golos.com.ua/article/336054
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України (ВР України) з питань антикорупційної політики, учасники якого 

обговорили та підтримали урядовий законопроект № 4135 про засади 

державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки. Зазначено, що в 

основу розробленої Антикорупційної стратегії покладено п’ять принципів: 

оптимізація функцій держави та усунення їх дублювання; цифровізація та 

відкриття даних; створення законних альтернатив для наявних корупційних 

практик; забезпечення нетерпимості до корупції як серед посадовців, так і 

серед звичайних громадян; забезпечення невідворотності покарання 

корупціонерів. Наведено коментар голови Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, який висловив 

переконання, що перші результати від впровадження Стратегії громадяни 

відчують вже найближчим часом, а реалізація Стратегії мінімізує корупцію 

та суттєво підвищить темпи соціально-економічного зростання України.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336597   

38. Сміян Н. Формування Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури розблоковано [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос 

України. — 2020. — 18 верес. (№ 172). — Електрон. дані.  Йдеться про 

пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України) 17 вересня 2020 

року, під час якого розглянуто низку законопроектів. Народні депутати 

також підтримали постанову про визначення представників ВР України до 

складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/335945   

39. Сміян Н. Цифровізація зробить корупцію нетиповим явищем 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. — 2020. — 6 жовт. (№ 

184). — Електрон. дані.  Подано тези виступу Президента України 

Володимира Зеленського на ”Дія Саміті”, під час якого Міністерство 

цифрової трансформації презентувало свій перший звіт про результати 

роботи. Володимир Зеленський окреслив здобутки на шляху реалізації 

ініціативи щодо створення ”Держави у смартфоні” та висловив 

http://www.golos.com.ua/article/336597
http://www.golos.com.ua/article/335945
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переконання, що Україна найближчим часом стане цифровою державою, 

”де сто відсотків послуг буде онлайн, а бюрократія та корупція стануть 

нетиповим явищем”. Глава держави відзначив, що цифрова Україна ”це ще й 

поштовх до потужного економічного розвитку, бо частка цифрової 

економіки в світі дуже швидко зростає”, та повідомив, що підписав указ про 

створення сприятливих умов для розвитку в Україні ІТ-індустрії. Президент 

України закликав парламент ухвалити якомога швидше законопроект щодо 

додатку ”Дія-Сіті”, який дає можливість створити ”спеціальну юридичну 

та економічну зону для креативної економіки”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336667   

40. Судова практика Верховного Суду. Правові позиції у справах 

щодо злочинів у сфері службової діяльності : [зб. постанов Касац. 

кримінал. суду у складі Верхов. Суду] / упоряд. Л. В. Сидорова]. — Київ : Ін 

Юре, 2018. — 110 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А807252  До збірника 

увійшли постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 

у кримінальних справах щодо корупційних і пов’язаних із корупцією злочинів. 

41. Сухачова І. О.    Роль оперативно-розшукової діяльності у 

виявленні, розслідуванні та розкритті одержання неправомірної вигоди 

службовими особами / І. О. Сухачова // Вісн. кримін. судочинства. – 2019. – 

№ 3. — С. 100-109.  Йдеться про розслідування злочинів, пов’язаних з 

одержанням неправомірної вигоди службовими особами.  

42. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-

прикладні проблеми / Віктор Миколайович Трепак ; М-во освіти і науки 

України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. — 

442 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Б362970 Проаналізовано види, 

сфери поширення та особливості корупції.  Надано кримінологічну 

характеристику корупційних діянь та суб'єктів їх вчинення. Визначено 

елементи системи протидії корупції та заходи з її удосконалення.  

43. Чижко К. О.    Історичні передумови формування 

антикорупційного законодавства України / К. О. Чижко // Держава та 

http://www.golos.com.ua/article/336667
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регіони. Серія : Право. – 2019. – № 2. — С. 73-78. Досліджено передумови 

становлення та розвитку корупції як соціально-негативного та правового 

явища. Окреслено сучасні проблеми запобігання корупційним 

правопорушенням.  Текст: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2019-2-13   

44. Швидкий Я. Ю. Інституційне забезпечення національної 

безпеки органами протидії корупції / Я. Ю. Швидкий // Інвестиції: 

практика та досвід. — 2020. — № 5/6. — С. 188-192. Висвітлено процес 

нормативно-правового забезпечення діяльності антикорупційних органів. 

Окреслено міжнародний досвід в сфері протидії корупції.  

45. Швидкий Я. Ю. Проблеми реалізації інституційного 

механізму протидії корупції на сучасному етапі формування 

національної безпеки / Я. Ю. Швидкий // Публіч. упр. і адміністрування в 

Україні. — 2020. — Вип. 15. — С. 122-125.  В контексті забезпечення 

національної безпеки розглянуто проблему боротьби з корупцією в органах 

державного управління.  Текст: http://www.pag-

journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/26.pdf         
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