
Бібліотека коледжу з нагоди Міжнародного дня боротьби з 

корупцією (9.12.2020)пропонує Вашій увазі віртуальну книжкову 

виставку „Боротьба з корупцією: нагальна потреба сучасності”. 

 

 
 

Закони України «Про прокуратуру», «Про боротьбу з корупцією» : за 

станом на 26 жовт. 2007 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — К.: 

Парлам. вид-во, 2007. — 41, [2] с. — (Закони України).                   

 

 

Законодавство України про боротьбу з корупцією / [уклад. Ю. Б. 

Іванов] — Вид. 4-те, зі змінами та допов. — Х.: Одіссей, 2008. — 479 с.: іл., 

табл. 

  Вплив корупції як соціально-економічного явища на розвиток суспільства 

— багатоаспектний. Саме корупція лежить в основі тіньової економіки і 

робить неефективними засоби боротьби з нею. Наявність корупції викривляє 

державну економічну політику. Корупція девальвує державну владу, 

розтліває моральні устої і цінності суспільства, призводить до поглиблення 

розшарування населення щодо рівня отримуваних реальних доходів. 

Значущість теми, якій присвячено цей збірник, важко переоцінити. 

Проблема корупції давно набула міжнародного характеру й торкнулася 

певною мірою всіх держав, у тому числі й країн із розвиненою ринковою 

економікою. Пропонована добірка документів починається з «Декларації про 



боротьбу з корупцією та хабарництвом у міжнародних комерційних 

операціях», прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1996 р. 

Практично це був перший міжнародний документ, що закликав держави — 

члени ООН боротися с незаконним збагаченням державних посадових 

(обраних) осіб, а також запропонував заходи для ефективного застосування 

законів, які забороняють хабарі у міжнародних комерційних операціях. 

 

 

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. Слухання у Комітеті на тему: Антикорупційні аспекти 

забезпечення прозорості у публічному секторі. — К.: СПД Москаленко О. 

М.,2009.—128с. 

Пропоноване інформаційно-довідкове видання — це повне і систематизоване 

зібрання документів слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією на тему: 

"Антикорупційна політика і практика: проблеми законодавчого 

забезпечення", що відбулися 4 червня 2008 року. 

Слухання проведено за підтримки програми сприяння Парламенту 

України, Порогової програми корпорації "Виклики тисячоліття" щодо 

зниження рівня корупції в Україні, проекту Ради Європи і Європейської 

комісії "Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в 

Україні" (ІІРАС), проекту мережі боротьби проти корупції для країни Східної 

Європи і Центральної Азії Організації економічного співробітництва і 

розвитку "Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в 

Україні". 

 

 



 

Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році : 

зб. матеріалів «круглих столів» / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за заг. ред. Н. В. 

Грицяк]—К.:НІСД,2008.—110с.   

 

Збірник містить аналітичні матеріали і тексти виступів учасників засідань 

«круглих столів»: «Нова Конституція: конструювання ефективної влади» (6 

березня 2008 р.), «Громадянське суспільство у конституційному процесі: 

механізми участі (17 квітня 2008 р.)» та «Корупція як суспільне явище і 

«хвороба» політичної системи» (21 травня 2008 р.), які відбулися в 

Національному інституті стратегічних досліджень. В дискусіях взяли участь 

представники парламентських політичних партій та блоків, Секретаріату 

Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, органів 

державної влади, науковці, експерти недержавних аналітичних і 

дослідницьких центрів. 

На засіданнях «круглих столів» обговорювалися актуальні аспекти 

розвитку політичної системи України: процеси розгортання конституційної 

реформи та механізми залучення громадськості до активної участі у її 

здійсненні; особливості сучасного стану системи суспільно-політичних 

відносин в контексті формування ефективних механізмів запобігання 

політичній корупції, протидії поширенню корупції в державному управлінні 

та соціально-економічній сфері. Виступи учасників «круглих столів» містять 

значний обсяг статистичних і соціологічних даних, аналіз вітчизняного й 

зарубіжного досвіду та практичні рекомендації щодо вирішення розглянутих 

актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. 

 

 



Бантишев,ОлександрФедорович. 

Хабарництво: кваліфікація та документування : практ. посіб. / О. Ф. 

Бантишев, С. А. Кузьмін. — К.: Паливода А. В., 2009. — 118 c. — 

(Бібліотечка слідчого). 

Автори практичного посібника "Хабарництво: кваліфікація та 

документування" здійснили кримінально-правовий аналіз кваліфікаційних 

особливостей складу злочинів: одержання хабара, давання хабара та 

провокації хабара. У роботі розглянуті особливості документування 

хабарництва та шляхи вирішення типових практичних проблемних питань, 

що виникають у оперативних співробітників, які здійснюють боротьбу із цим 

видом злочинів. У посібнику надаються практичні рекомендації щодо 

тактики проведення невідкладних слідчих дій за справою. Особлива увага 

приділяється практичним аспектам, пов’язаним із дотриманням законності 

при документуванні хабарництва. 

Видання призначене практичним працівникам ОРД та слідчих підрозділів, 

науковцям, викладачам, курсантам, студентам і слухачам юридичних 

навчальних закладів. 

 

 

Бойко,АндрійМихайлович. 

Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до 

ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) / А. М. Бойко; 

М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів: Вид. 

Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 378 с. 

Досліджено особливості детермінації економічної злочинності в Україні в 

умовах переходу до ринкової економіки. Проаналізовано природу та сутність 

економічної злочинності, специфіку її виявів у трансформаційний період, а 

також методологічні підходи до її пізнання. Визначено детермінуючий 

комплекс економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки, 

його елементи й особливості їхнього детермінуючого впливу. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та 

економічних навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних 

органів і всіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії 

економічній злочинності. 

 



 

Бурбело,ОлегАнатолійович. 

Детінізація економіки (організаційно-правові проблеми) / О. А. Бурбело, М. 

М. Калашніков; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. — 

190, [1] с.: іл. 

У пропонованій монографії розкрито складність визначення поняття 

тіньової економіки, викладено суть цього негативного явища, проаналізовано 

складові, які є умовами розвитку та зміцнення її в минулому й сьогодні, 

наведено найбілшьш поширені способи ухилення від сплати податків і 

легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, досліджено недоліки 

правових аспектів оподаткування та законотворчості в Україні, розглянуто 

напрями вдосконалення механізму протидії легалізації коштів, отриманих 

злочинним шляхом. 

Книга розрахована на курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, 

студентів вузів, аспірантів, практичних працівників ОВС, податкової служби 

України та всіх, хто цікавиться проблемами тіньової економіки. 

 

 

Журавський,ВіталійСтаніславович. 

Корупція в Україні – не політика / В. Журавський, М. Михальченко, О. 

Михальченко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса 

НАН України. — К.: Фенікс, 2007. — 407 с. 

У монографії розглядається взаємозв'язок корупції в Україні з політикою, 

економікою, мораллю, правом та іншими сферами суспільного життя. Пока-

зано багатоаспектність корупції, її системний характер. Але, як доводять ав-

тори, вона є не політикою, а антиполітикою, яка роз'їдає державний механізм 

України, руйнує нормальні суспільні відносини, деформує сучасну україн-



ську політику, скеровану на злагоду в країні, на економічне зростання і 

європейський вибір. 

Книга розрахована на фахівців у сферах політики, права й міжнародних 

відносин, а також на широкий читацький загал. 

 

 

 

Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року) : [аналіт. звіт] / 

[Буроменський М.В., Сердюк О.В., Фесенко В.В. та ін.]; заг. ред. М. В. 

Буроменський, О. В. Сердюк; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. — Х.: Яшма, 

2008.—222,[1]с.:іл.,табл.   

Видання підготовлене Інститутом прикладних гуманітарних досліджень у 

рамках Канадсько-українського проекту сприяння доброчесності — 

ініціативи, яка стала можливою за фінансової підтримки Канадського 

агентства міжнародного розвитку. 

Погляди та висновки, зроблені у цьому документі, не слід розглядати як 

відображення поглядів Міністерства юстиції чи будь-яких урядових установ 

Канади або Міністерства юстиції України. 

Друге видання (2008 року) стало можливим за сприяння Канадського 

фонду підтримки місцевих ініціатив. 

 

 

      Мельник,МиколаІванович. 

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, 2008. — 371 с.          



У коментарі дається докладне роз'яснення положень Закону України «Про 

боротьбу з корупцією» у взаємозв'язку з іншими нормативно-правовими 

актами. Коментар базується на широкій емпіричній базі – у ньому 

використані матеріали узагальнень практики застосування зазначеного За-

кону Верховним Судом України та рядом апеляційних судів, конкретних 

справ про корупційні правопорушення. У додатках до коментаря вміщено 

нормативні та інші документи, які безпосередньо стосуються застосування 

цього Закону, сприяють правильному розумінню сутності корупції, змісту 

корупційних правопорушень, а також стосуються визначення стратегії і 

тактики протидії корупції, перспектив розвитку антикорупційного законо-

давства. 

Для суддів, прокурорів, працівників відповідних підрозділів органів 

внутрішніх справ, служби безпеки та інших органів, які ведуть боротьбу з 

корупцією, державних службовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

Закону України «Про боротьбу з корупцією». Може бути корисним студен-

там, курсантам, слухачам, аспірантам та викладачам юридичних закладів 

освіти, працівникам органів державної влади та органів місцевого само-

врядування, на яких покладено обов'язки щодо запобігання корупції. 

 

 

   Сергієнко,ОлександрІванович. 

Земля і право: як уберегтися від корупції? / Олександр Сергієнко. — К.: Ін-т 

громад. сусп-ва, аналіт.-дослідницький центр Ін-ту міста: ІКЦ Леста, 2008. — 

137, [5] с.: табл. 

Безкоштовна приватизація землі, виділення в натурі земельної частки 

(паю), придбання ділянки за договором купівлі-продажу, прийняття у 

спадщину тощо є сферою зацікавленості мільйонів українців у всіх регіонах 

країни. Враховуючи постійно зростаючу вартість землі, ця сфера стала 

однією з найбільш корумпованих в Україні. 

У книжці доступно викладено основні положення Земельного кодексу 

України та надано поради громадянам та представникам юридичних осіб – як 

слід діяти, якщо чиновники доводять справу до хабара чи намагаються 

використати своє службове становище у приватних інтересах. 

Це видання стало можливим завдяки підтримці американського народу, 

що була надана через Агентство СІЛА з міжнародного розвитку, Корпорацію 

Виклики Тисячоліття (МСС) та Менеджмент Сістемс Інтернешнл. 


