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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 4
Змістових модулів – 1
Індивідуальне завдання:
контрольна робота
Загальна кількість годин
– 120 год.

Кількість годин для
заочної форми навчання:
аудиторних – 4 год.,
самостійної роботи – 116
год.

Галузь знань, спеціальність,
освітня програма, освітній
рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова

Галузь знань
28 «Публічне управління
та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління
та адміністрування»
ОПП
«Публічне управління
та адміністрування»

Освітній рівень
другий (магістерський)

Заочна форма навчання
Рік підготовки

1-й

Семестр

2-й

Лекції

2 год.

Практичні

2 год.

Семінарські

-.

Самостійна
робота

116 год.

Індивідуальні
завдання

20 год.

Вид контролю

Диференційований
залік

2. Мета навчальної дисципліни
Мета:.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Антикорупційна політика в органах публічної
влади» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування на основі сучасних
теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо побудови та функціонування системи
запобігання і протидії корупції в Україні, а також застосовувати усталені практики створення
дієвих механізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої
правової держави і громадянського суспільства
Місце навчальної дисципліни в освітній програмі: навчальна дисципліна
«Антикорупційна політика в органах публічної влади» забезпечує поступовість оволодіння
слухачами сучасним інструментарієм правового регулювання публічного управління. Вивчається
у другому семестрі першого року навчання, після опанування слухачами обов’язкових навчальних
дисциплін з правових, організаційних та інших засад публічного управління та адміністрування.
Необхідним є наявність у слухачів навичок самостійної роботи з науковою літературою, ведення
дискусій, здійснення аналітичної діяльності.
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Навчальна дисципліна «Антикорупційна політика в органах публічної влади» розкриває
зміст актуальних підходів, інструментів та технологій, що можуть підвищити ефективність та
результативність сучасного публічного управління, зокрема, через запровадження у публічноуправлінську діяльність елементів правового забезпечення, заснованих на використанні
нормативно-правового регулювання, правової практики..
Компетентності, для формування яких використовується дана навчальна дисципліна:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети,
бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК 04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний
рівні.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної
відповідальності, правових та етичних норм.
ЗК 07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 08. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
використання.
ЗК 11. Здатність використовувати сучасні комунікаційні технології.
Спеціальні компетентності (СК):
СК 01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та
розв’язувати конфлікти.
СК 03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти
заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та
адміністрування.
СК 04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному,
регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК 06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення
національної безпеки України.
СК 07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні
довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних
рівнях публічного управління та адміністрування.
СК 08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем
на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
європейської та євроатлантичної інтеграції.
СК 11. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
3. Передумови вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є такі обов’язкові дисципліни:
«Право в публічному управлінні»
Вивчення навчальної дисципліни «Антикорупційна політика в органах публічної влади»
передбачає досягнення таких результатів:
Результат навчання за дисципліною

Оцінювання результату
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1. Продемонструвати знання: термінології та
концептуальних основ формування антикорупційної
політики; нормативної бази регулювання державної
політики у сфері ЗК, вимог міжнародних організацій у
сфері ЗК, зокрема, антикорупційних стандартів,
електронного декларування; елементів, що пов’язують
ЗК і конституційних принципів публічного управління

Тестування під час екзамену.
Поточний
контроль
(тестування,
опитування, практичне заняття № 1).

2. Продемонструвати розуміння сутності корупції як
соціального явища, а НАП як фактору забезпечення
розвитку країни; моделей формування НАП, етичної
поведінки державних службовців

Презентація результатів аналізу напрямів
антикорупційних реформ (аудиторне
практичне заняття).
Презентація результатів формування
антикорупційних практик для органів
влади регіонального рівня (аудиторне
практичне заняття)

3. Продемонструвати здатність практично
застосовувати вимоги міжнародних та національних
стандартів електронного декларування

Презентація заповнення електронних
декларацій (командна робота під час
аудиторного практичного заняття)

4. Продемонструвати вміння аналізувати суспільні
очікування щодо антикорупційних заходів, виявлення
заінтересованих сторін організації з позицій концепції
«правової держави»

Презентація результатів розроблення
антикорупційної програми для
модельного органу влади (командна
робота під час аудиторного практичного
заняття)

5. Продемонструвати практичні навички щодо
розроблення елементів системи формування
складників НАП: проекту концепції НАП, діяльності
спец. органів влади у сфері НАП

Презентація проекту концепції НАП
(командна робота під час аудиторного
практичного заняття)

6. Продемонструвати практичні навички щодо
оцінювання за допомогою сучасного методичного
інструментарію результативності НАП та формування
пропозицій щодо її удосконалення

Презентація результатів оцінювання
результативності НАП (командна робота
під час аудиторного практичного
заняття)

7. Продемонструвати здатність аналізувати досвід
зарубіжних країн про окремі практики впровадження
НАП із використанням інформаційно-комунікаційних
технологій

Презентація результатів контрольної
роботи (розробка алгоритму
впровадження зарубіжного досвіду
формування НАП)

4. Програмні результати навчання (ПРН), досягненню яких сприятиме вивчення
дисципліни «Антикорупційна політика в органах публічної влади»:
- продемонструвати наукову грамотність, що включає в себе розуміння наукового методу,
кількісні та якісні методи дослідження, здатність оцінювати наукову літературу та критично
застосовувати теорії, методології, закономірності, закони та принципи для вирішення
фундаментальних проблем у сфері прав людини, а також дотичних предметних областей (ПРН 1);
- виявляти, ставити та вирішувати проблеми і задачі сучасної науки публічного управління
та адміністрування та практики реалізації наукових досягнень (ПРН 2);
- використовувати історичні надбання та методологічні досягнення в сфері управління
суспільством, державою, територіальним утворенням та іншим людським колективом для аналізу,
прогнозування розвитку об'єкта і суб'єкта управління (ПРН 3);
- продемонструвати здатність проводити ґрунтовні дослідження, результати яких мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення (ПРН 6);
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- критично і толерантно сприймати та аналізувати думки та ідеї колег, опонентів і
співрозмовників; шукати власні шляхи вирішення проблеми, проводити критичний аналіз власних
матеріалів (ПРН 19);
- організувати творчу діяльність, роботу над науковими та іншими джерелами, виконувати
незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у сфері публічного управління та
адміністрування, а також дотичних предметних областей (ПРН 20);
- продемонструвати здатність ефективної комунікації з професійною, у тому числі з
науковою та академічною аудиторією та громадськістю із представлення та доведення наукової
новизни, теоретичної значущості та практичної цінності власних наукових досліджень і їх
результатів; вільно застосовувати іноземну мову, представляти наукові результати в усній та
письмовій формах, розуміти наукові та професійні тексти, спілкуватися в іншомовному науковому
і професійному середовищі; працювати в міжнародному контексті (ПРН 21).
5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Історія корупції та сучасний стан корупції в Україні.
Витоки корупції та її історико-правовий розвиток. Історичні, психологічні, економічні та
соціологічні аспекти визначення поняття корупції. Розвиток корупції та виникнення її нових
видів. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні.
Тема 2. Законодавство про запобігання і протидію корупції, його розвиток в Україні.
Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Антикорупційна стратегія
та її втілення в життя. Національне антикорупційне бюро і його діяльність. Національне агентство
запобігання корупції та його діяльність. Система заходів, спрямованих на протидію корупційним
правопорушенням: принципи, напрями, механізми. Законодавчо визначена система заходів щодо
запобігання і протидії корупції в Україні.
Тема 3. Антикорупційна стратегія в Україні
Створення державних органів із запобігання та протидії корупції. Розроблення посадових
інструкцій та визначення меж повноважень державних органів із запобігання та протидії корупції.
Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Види, форми та принципи взаємодії
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Cуб’єкти, які беруть участь у
забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Тема 4. Принципи запобігання і протидії корупції
Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. Спеціальна перевірка
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів. Запобігання
корупції у діяльності юридичних осіб.
Тема 5. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-ідеологічний аспект
Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції. Стан законодавства у
сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток. Розвиток практичних напрямів діяльності у
сфері запобігання і протидії корупції. Розроблення формули запобігання і протидії корупції.
Характеристика та аналіз складових системи запобігання і протидії корупції.
Тема 6. Система суб’єктів запобігання і протидії корупції
Система суб’єктів запобігання і протидії корупції та її створення в Україні. Національне
антикорупційне бюро, НАЗК, САП та їх діяльність. Корупційні правопорушення на підприємствах
приватної форми власності та запобігання і протидії корупції. Корупційні правопорушення на
підприємствах комунальної форми власності та запобігання і протидії корупції. Визначення осіб,
які мають здійснювати контроль за запобіганням і протидією корупції на підприємствах, в установ
та організаціях.
Тема 7. Діяльність Національного антикорупційного бюро
Національне антикорупційне бюро України як один з державних правоохоронних органів,
на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню
нових. Завдання Національного бюро. Способи протидії кримінальним корупційним
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правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Тема 8. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції на підприємствах в установах та організаціях
Система антикорупційних підрозділів підприємств установ та організацій. Правові основи
та порядок утворення антикорупційних підрозділів. Основні напрямки діяльності уповноважених
підрозділів. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання
корупції. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства та проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення
і протидії корупції. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а також
здійснення їх логічного та арифметичного контролю. Положення про уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації.
Тема 9. Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та протидії
корупції на підприємствах в установах та організаціях.
Напрями запобігання і протидії корупції, які визначені в наукових дослідженнях.
Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» приватних осіб із посадовцями.
Кодекси етики службовців. Встановлення правил поведінки з приватними особами. Належний
рівень внутрішнього контролю та ефективність службових розслідувань. Встановлення розумних
термінів «обслуговування» приватних осіб. Доступ до органу місцевого самоврядування. Високий
рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності органу влади.
6. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
усього
лекції

1
Тема 1. Історія корупції та сучасний
стан корупції в Україні
Тема 2. Законодавство про
запобігання і протидію корупції,
його розвиток в Україні
Тема.3. Антикорупційна стратегія в
Україні
Тема 4. Принципи запобігання і
протидії корупції
Тема 5. Напрями запобігання і
протидії корупції: моральноідеологічний аспект
Тема 6. Система суб’єктів
запобігання і протидії корупції
Тема 7. Діяльність Національного
антикорупційного бюро України
Тема 8. Антикорупційні підрозділи
на підприємствах в установах та
організаціях

у тому числі
практичні

2
10

3
-

4
-

самостійна
робота
6
10

10

-

-

10

10

1

-

8

10

-

-

10

10

-

-

10

10

-

-

10

10

-

-

10

-

10

10
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Тема 9. Перспективи підвищення
ефективності роботи із запобігання
та
протидії
корупції
на
підприємствах в установах та
організаціях

10

1

1

8

Разом

120
120

2
2

2
2

116
116

Усього годин

7. Теми практичних занять
Назва теми
Розроблення концепції антикорупційної політики органу влади

Кількість годин /
макс. балів / %
від підсумкової
оцінки
2 (50%)

9
8. Самостійна робота
№
з/п
1

Назва теми
Загальні принципи запобігання і протидії корупції
Комплексний аналіз проблематики запобігання і протидії
корупції: морально-ідеологічний аспект
Загальна система суб’єктів запобігання і протидії корупції
Правові засади діяльності Національного антикорупційного бюро
України

2
3
4

Кількість
годин
32

32
28

Мета формування і особливості діяльності антикорупційних
підрозділів на підприємствах в установах та організаціях

5

24

Разом

116
9. Розрахунок годин, що відведено на самостійну роботу

№
з/п
1
2
3
4

Види робіт
Опрацювання програмного матеріалу, що не викладається
на лекціях
Підготовка до практичних та семінарських занять
Виконання індивідуальних завдань
Підготовка до підсумкового контролю
Усього годин

Кількість
годин
50
12
12
42
116

10. Індивідуальне завдання
Виконання контрольної роботи на тему: «Антикорупційна політика країни-члена
Європейського Союзу»
Індивідуальне завдання (контрольна робота) полягає у підготовці здобувачем вищої освіти
контрольної роботи (форму звітності для виконання завдання наведено нижче).
Контрольна робота на тему:
«Антикорупційна політика країни-члена ЄС»
Мета: розвинути здатність практично застосовувати методи та інструменти формування
антикорупційної політики.
Форма проведення: презентація та захист (відповіді на запитання, дискусія) перед
аудиторією (бажано використовувати Microsoft PowerPoint).
Зміст індивідуального завдання:
На прикладі окремої країни-члена ЄС розробити антикорупційну концепцію .
Для виконання даної контрольної роботи необхідно заповнити відповідний шаблон (форму
звітності для індивідуального завдання).
Форма звітності для індивідуального завдання:
Мета концепції
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Актуальність
Проблема, на розв’язання якої
спрямовано концепцію

Альтернативи розв’язання проблеми

1.
2.
3.

Критерії вибору альтернативи та її
обґрунтування
Цільові групи (на яку категорію
населення спрямовані результати
концепції)

1.
2.
3.

Держава, громадські організації, ЗМІ,
навчальні заклади тощо)

1.
2.
3.

Очікувані результати проєкту
(короткострокові, довгострокові)

1.
2.
3.

Основні етапи концепції (назва етапу,
відповідальна особа, термін виконання)

1.
2.
3.

Опис необхідних ресурсів (фінансові,
матеріальні, технічні, людські, інші )
Методи оцінювання
Індивідуальне оцінювання.
Також виконується колегіальне оцінювання серед слухачів (peer-assessment), коли кожен
слухач оцінює інші роботи.
Розподіл балів під час інтегрального оцінювання:
– викладач – макс. 80 балів (коректність розроблення складових антикорупційної концепції
(50), оригінальність (5), якість презентації (5) та відповідей на запитання (20);
– peer-assessment – макс. 20 балів (якість презентації (10) та відповідей на запитання (10)).
11. Методи навчання
Засвоєння матеріалу з дисципліни відбувається під час аудиторних занять (лекцій,
практичних занять) та самостійної роботи над джерелами із супроводом у корпоративному
навчальному середовищі classroom.google.com:
– лекції з використанням технічних та інших засобів навчання (вступна, тематичні
проблемно-орієнтовані, інтерактивні);
– практичні заняття з використанням технічних та інших засобів навчання (робота в малих
групах (командна робота), дискусії, ситуаційні вправи, візуалізація, peer-assessment);
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– самостійна робота, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних та програмноприкладних засобів навчання (робота із друкованими та електронними інформаційними
ресурсами, виконання індивідуальних завдань, тестування у режимі самооцінювання).
12. Методи контролю та розподіл балів, які отримують слухачі
Підсумкова оцінка з дисципліни «Антикорупційна політика в органах публічної влади»
складається з отриманого відсотку балів за результатами поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль здійснюється за результатами участі в дискусіях та обговореннях
проблемного навчального матеріалу та за результатами презентації командної роботи, включаючи
індивідуальне завдання кожного члена команди, з розробки концепції проєкту місцевого /
регіонального розвитку, а саме:
30 % балів – за активність у опануванні навчального матеріалу та присутність не менш
ніж 80 % навчальних занять;
30 % балів – за результати презентації та захисту командної роботи з розробки
основних складових концепції проєкту місцевого / регіонального розвитку.
Підсумковий контроль 40 % балів – диференційований залік (комп’ютерне тестування).
13. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Рейтингова шкала

Інституційна шкала

90 – 100

відмінно

75-89

добре

60-74

задовільно
незадовільно

0-59

14. Методичне забезпечення
1. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. /С. М.
Серьогін (кер. авт. кол.), В. В. Баштанник, Н. А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. –
Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
2. Запобігання корупції : навч. посіб. / авт. кол.:В.В. Баштанник (кер. авт. кол.), А.М.
Новак, Ф.В. Рагімов [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Баштанника. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 226 с.
3. Право в публічному управлінні: навч. посіб. / В. В. Баштанник. Є.І. Бородін,
А.М. Новак та ін. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 258 с. .
15. Рекомендована література
Базова
1. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад :
постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214. – Режим доступу :
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п.
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної
територіальної громад : наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 30.03.2016 № 75. – Режим доступу :
https://cct.com.ua/2016/30.03.2016_75.htm.
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3. Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій і планів заходів : постанова Кабінету Міністрів від 11.11.2015
р. № 932 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 92. – С. 111. – Ст. 3131.
Допоміжна
1. Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного
менеджменту / Т. В. Мамот [та ін.]. – Харків : Лідер, 2017. – 175 с.
2. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч.
посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 192 с.
3. Аршиннікова А. В. Підходи до оцінювання рівня корупції /
А. В.
Аршиннікова //Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. – № 2. – С. 220-227.
4. Ахтирська Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування
національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії /Н. Ахтирська //Віче. – 2015.
– № 18. – С. 2-5.
5. Ахтирська Н. Особливості методології судового пізнання у справах, пов’язаних із
корупцією /Н. Ахтирська //Віче. – 2012. – № 6. – С. 2-4.
6. Бабенко К. А. Засади державної комунікативної політики щодо запобігання та протидії
корупції /К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко //Державне управління: удосконалення та розвиток. –
2015. –- № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_1_3.
7. Бабенко К. А. Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням /К. А.
Бабенко, С. Ж. Лазаренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 109-113.
8. Бабенко К. А. Про деякі аспекти протидії корупції в Україні /К. А. Бабенко, С. Ж.
Лазаренко//Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 112-115.
9. Бабенко К. А. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова
запобігання та протидії корупції /К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко //Інвестиції: практика та досвід. –
2015. – № 5. – С. 92-95.
10. Бабкова В. С. Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності
прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції /В. С. Бабкова //Вісн. Харків. нац. ун-ту
внутр. справ. – 2013. – № 2. – С. 80-87.
11. Базір С. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву, корупції та
одержанню неправомірної вигоди суддями /С. Базір //Підприємництво, господарство і право. –
2017. – № 1. – С. 223-228.
12. Береза О. Д. Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на
інноваційний розвиток /О. Д. Береза //Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 8. – С. 134-139.
13. Береза О. Д. Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві /О. Д.
Береза //Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 139-143.
14. Волик В. С. Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань
запобігання корупції /В. С. Волик //Демократичне врядування. – 2016. – Вип. 16-17. – Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_8.
15. Волошенко А. В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування /А. В.
Волошенко
//Актуальні
проблеми
економіки.
–
2016.
–
№ 12. – С. 40-50.
16. Волошенко А. В. Економічна корупція як інституція системно-руйнівного характеру /А.
В. Волошенко //Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 5. – С. 78-88.
17. Волошенко А. В. Корупційні прояви в національній економіці: причини виникнення та
наслідки /А. В. Волошенко //Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 50-53.
18. Волошенко А. В. Корупційні ризики в оборонній сфері: природа, чинники та шляхи
мінімізації /А. В. Волошенко //Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 95-105.
19. Волошенко А. В. Корупція: історичні витоки та сучасні прояви /
А. В. Волошенко //Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 8-16.
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20. Дмитрієв Ю. Оцінка корумпованих ризиків у системі державного управління: поняття
та зміст /Ю. Дмитрієв //Ефективність державного управління : зб. наук. пр. /за заг. ред. В. С.
Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 1 :
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