«… Люди, що хизуються своїм багатством, сміливо скоюють
злочини в надії, що їм вдасться уникнути покарання шляхом підкупу державної
юстиції або отримати прощення за гроші або інші форми винагороди … Корупція є корінь,
з якого випливає за всіх часів і при будь-яких спокусах презирство до всіх законів … ».
Англійський філософ Томас Гоббс

Конституція України: чинне законод. України зі змінами та
допов. станом на 9 вересня. 2019 р.(відповід. офіц.текстові). –
Київ: ЦУЛ, 2019. – 66 с. – (Законодавство України).

Закон України про запобігання корупції: чинне зак-во із змінами
та допов. станом на 07 червня 2019 р.: Офіц. текст. – Київ:
Правова єдність, 2019. – 76 с.

Ковальський В. С., Миколенко О. І., Стрельцов Є. Л., Клименко О. І.
Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання
корупції». – Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 380 с.

Закон України Про національну безпеку України
//Відомості Верховної Ради України: Нормативний бюлетень,
№ 31 (3серпня). Відомості Верховної Ради України.– Київ. – Київ:
Парламентське вид-во, 2018. – 32 с.

Зоря О. В.
Питання кваліфікації окремих адміністративних корупційних
правопорушень
// Актуальні проблеми протидії корупції в органах державної
податкової служби України.– Ірпінь, 2012. – С. 61-66
Цимбал П. В., Кимлик Н. В., Ляшенко М. М.
Профілактика злочинів, пов`язаних з корупційною діяльністю
// Актуальні проблеми протидії корупції в органах державної
податкової служби України.– Ірпінь, 2012. – С. 210-214

Актуальні проблеми фіскальної політики України: правові
аспекти : зб. наук. праць / Національний університет державної
податкової служби України, НДЦ з проблем оподаткування. –
Кам’янець-Подільский : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 94 с.
До збірника увійшли матеріали учасників науково-практичного
семінару «Корупція в органах ДФС України: сучасний стан та
напрями подолання» та науково-практичного круглого столу
«Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного
оподаткування у контексті права міжнародних договорів:
світовий досвід та Україна.»

Антипов В. І.
Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції,
українські реалії та правові засоби контролю (теоретикометодологічне узагальнення): монографія. – Вінниця: ДП ДКФ,
2006.
Досліджено комплекс проблем утворення, існування розвитку та
протидії тіньової економіки, податкової злочинності та інших форм
проявів кримінальної економіки, процесів утворення
транснаціональних економічних злочинних угрупувань та
відмивання доходів злочинного походження.

Антонов В. О.
Конституційно-правові засади національної безпеки України:
монографія/ Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького. – Київ: Талком, 2017.
У монографії досліджено теоретико-методологічний
інструментарій пізнання сутності та змісту національної безпеки.
Системно висвітлено конституційно-правові засади становлення та
формування системи забезпечення національної безпеки України
в умовах сучасних викликів та загроз. Значна увага приділена
аналізу законодавчого забезпечення національної безпеки, а
також сформульовано пропозиції щодо його подальшого
удосконалення.

Астанин В. В.
Антикоррупционная политика России. Криминологические
аспекты: монография. – Москва: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право,
2009. – 255 с.
Анализируются проблемы антикоррупционной политики в
контексте специальных направлений предупреждения коррупции
(нейтрализация коррупционных рисков и разрешение конфликта
интересов на государственной службе, антикоррупционная
экспертиза нормотворчества).

Боднарчук О. Г.
Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми
протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій
службі України: монографія/ НУДПСУ. – Київ: ЦУЛ, 2015.
Актуальність теми монографічного дослідження визначена, з
одного боку, що боротьба з корупцією у відомстві – один із
пріоритетних напрямків діяльності, а з іншого – необхідністю
формування ефективного адміністративно-правового
механізму для реалізації антикорупційної політики держави.

Опак К. М.
Корупція-загроза національній безпеці України
// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і
практика), 2015.– №1 (34). – С. 68-71.

Бусол О. Ю.
Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний
період: монографія. – Київ: Ін Юре, 2014.
Монографія присвячена проблемам протидії корупційній
злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз
національній безпеці держави. У праці здійснено аналіз
розвитку
антикорупційного
законодавства
за
часів
незалежності Україні.

Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності
органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія
/ В. В. Лисенко, П. І. Заруба, С. І. Федчук [та ін.] ; ДПА України,
НУДПСУ, НАПрН України, НДІ фін. права. – К. : Алерта, 2010. – 224 с.
У монографії розглянуто та проаналізовано види корупційних проявів
у діяльності органів ДПС, включаючи різні етапи справляння податку
на додану вартість. Проаналізовано існуючі методики визначення
корупційних ризиків та можливості їхнього використання у протидії
корупції; запропоновано шляхи вдосконалення організаційної
побудови та нормативно-правового забезпечення в органах ДПС.

Войтюк Р. В.
Детектив національного бюро України як суб’єкт кримінальних
процесуальних правовідносин: монографія/ МВС України. – Київ:
НАВС, 2019. – 280 с.
У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано
комплекс проблем що стосуються діяльності детектива НАБУ як
суб'єкта
кримінальних
процесуальних
правовідносин.
Сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у
системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних
органів, уповноважених на протидію корупції.

Гвоздецький В. Д.
Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в
Україні: монографія. – Київ: «МП Леся», 2011. – 592 с.
У монографії розглядаються організаційно-правові засади запобігання і
протидії корупції в Україні шляхом визначення сутності, причин
виникнення та особливостей розвитку корупції в державі,
досліджуються форми та методи діяльності законодавчо визначених
суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а
також зміст організаційно-правових форм та методів протидії
корупційним правопорушенням, вносяться пропозиції щодо
вдосконалення такої діяльності.

Дрьомов С. В.
Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики в
Україні:реалії сьогодення: аналіт. доп./ Нац. ін-т стратег. дослідж. –
Київ: НІСД, 2018. – 56 с.
В аналітичній доповіді висвітлено результати дослідження стану
інституційного забезпечення державної антикорупційної політики
України. Визначено систему суб’єктів протидії корупції, що
зумовлюється сутністю та змістом державної антикорупційної політики
України, а також досліджено питання щодо розподілу повноважень
між цими суб’єктами.

Закалюк А. П.
Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн.,
ІІ Книга: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню
окремих видів злочинів.– Київ: Вид. дім «Ін юре», 2007. – 712 с.
Розглядається систематизована за окремими видами злочинів
кримінологічна інформація стосовно того, як загальні положення
теорії кримінології, викладені у Книзі 1 Курсу, реалізуються в
українському суспільстві, якого змісту – теоретичного і прикладного –
вони набувають.

Запобігання корупції: підруч./ за заг. ред. Б. М. Головкіна;
М-во освіти і науки України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 296 с.
У підручнику сформовано знання про основні положення
державної антикорупційної політики та законодавства у сфері
протидії корупції, соціально-правову характеристику корупції та
її проявів, конфлікт інтересів, механізм запобігання корупції в
Україні.

Захаров В. П.
Корупційна злочинність: навч. посіб./ Львів. держ. ун-т внутрішніх
справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – 284 с.
У навчальному посібнику висвітлено проблемні питання корупції в
сучасних умовах, розглянуто причини і умови, що сприяють
корупційним діянням, та представлено напрямки боротьби з
даним явищем.

Гребенюк Б.
Індекс сприйняття корупції в Україні: роль громадськості
// Збірник наукових праць Національної академії державного
управління при Президентові Україні, 2020.– Вип. № 1. – С. 119125.

Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти,
прагматика, інструментарій забезпечення : колективна
монографія / За заг. ред. д.е.н., доц. Вівчар О. І.; МОН України,
ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 395 с.
У колективній монографії представлено результати дослідження
теоретичних і методичних засад економічної безпеки держави та
господарюючих суб’єктів в сучасних трансформаційних умовах;
обґрунтовано нормативно-правовий базис системи економічної
безпеки; визначено передумови та проблеми фінансових
розслідувань у контексті економічної безпеки держави;
узагальнено інституційні, організаційні та процесуальні аспекти
здійснення фінансових розслідувань та перспективи розвитку.

Грицюк І. В., Бірюкова І. Г.
Процесуальний статус судді Вищого антикорупційного суду у
кримінальному провадженні
// Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право.-–Ірпінь, 2019.–
Вип. 2. – С.129-136
Кимлик Р. В., Ярмоленко Ю. М.
Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Державної
фіскальної служби України
// Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право.– Ірпінь, 2019.–
Вип. 2. – С.151-157
Журенок Т. В., Вороневич О. О.
Корупційні ризики в органах ДФС України: шляхи виявлення та
подолання // Ірпінський юридичний часопис. Серія: Право.–
Ірпінь, 2019.– Вип. 2. – С.145-150

Кримінологія: акад.підруч. / Богатирьов І. Г., Колб О. Г.,
Гусар Л. В., Топчій В. В. [та ін.];за заг. ред. д.ю.н., проф., заслуж.
діяча науки і техніки України І.Г. Богатирьова. – Чернівці:
Технодрук, 2020. – 336 с.

Академічний підручник складається із двох модулів. У першому
викладені ідеї вітчизняних та зарубіжних вчених – кримінологів
щодо наукових знань про злочинність, її детермінацію, особу
злочинця, кримінологічну віктимологію. У другому розглядаються
окремі найбільш значимі види злочинності в Україні.

Ліпкан В. А.
Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної
безпеки України: Монографія. – Київ: НУВСУ, 2005. – 352 с.
Особлива увага приділена розглядові системи управління
національною безпекою, а також методології її моделювання, на
основі чого запропонована модель ієрархічної системи
нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері
національної безпеки.

Ліпкан В. А.
Управління системою національної безпеки України: Навч.
посібн. – Київ: КНТ, 2006. – 68 с. – Національна і міжнародна
безпека.
Йдеться про проблеми забезпечення національної безпеки
держави, яка поєднує питання розвитку окремих складових
системи національної безпеки із необхідністю забезпечення
життєво важливих національних інтересів.

Мельник М. І.
Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та
наслідки, заходи протидії): Монографія. – Київ: Юридична
думка, 2004. – 400 с.
Висвітлюються важливі для протидії корупції в Україні питання:
з’ясовується соціальна сутність корупції, тенденції її розвитку та
негативні наслідки, досліджується механізм корупційних відносин
та характеризуються корупційні правопорушення. Зроблено
висновок, що системна корупція є реальним чинником, який
загрожує національній безпеці держави, сприяє появі та
існуванню мафії.

Митна політика та митна безпека України: монографія/ за заг.
ред. д.е.н.,проф. П. В. Пашка ,д.е.н.,доц. І. Г. Бережнюка. –
Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. – 338 с. – (Митна
справа в Україні).
У виданні всебічно досліджуються теоретичні та практичні засади
реалізації митної політики в Україні на шляху забезпечення
митної безпеки, її особливість, узагальнюється світовий досвід та
окреслюються перспективні напрямки розвитку.

Міненко М. А.
Публічне управління:теорія та методологія: монографія/ МОНУ;
КНТЕУ. – Київ, 2014. – 404 с.
Обґрунтовано
теоретико-методологічні
засади
механізму
публічного управління як якісно нової моделі регулювання
суспільства. Надано рекомендації щодо антикорупційної
діяльності у сфері публічного управління.

Тильчик О. В., Шпак Н. А.
Формування національних антикорупційних та
антилегалізаційних стандартів: досвід Великої Британії для
України
// Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми
сучасності (теорія та практика). Серія: Право.– Ірпінь, 2018.–
Вип. 3-4(12-13). – С.81-87
Дорофеєва Л. М.
Міжнародна антикорупційна практика митних адміністрацій
// Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми
сучасності (теорія та практика). Серія: Право.– Ірпінь, 2018.–
Вип. 3-4(12-13). – С.102-108

Михненко А. М., Кравченко С. О.
Корупція як негативне суспільне явище: навч.-метод. матеріали.
– Київ: НАДУ, 2011. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця)
У навчально-методичних матеріалах розкрито сутність корупції як
суспільного явища та її вітчизняну специфіку. Всебічно розглянуто
деструктивний вплив корупції на сучасне суспільство, висвітлено
стан і динаміку корупції в Україні. Викладено бачення місії та
принципів антикорупційної політики, стратегічних підходів і
напрямів антикорупційної діяльності.
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розглядаються причини та умови корупції в Україні, соціальноекономічний простір її розповсюдження в перехідному суспільстві
та механізми протидії. В роботі використані матеріали практики,
кримінологічних та соціальних досліджень, сформульовані
пропозиції щодо посилення протидії цьому феномену. Викладений
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України: монографія/ рец. акад. АПрН України, д.ю.н., проф.,
засл. юрист України В. П. Тихий. – Київ: Інтертехнологія, 2008.
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матеріалів з питань забезпечення національної безпеки України,
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економіки.

Боднарчук О. Г.
Антикорупційні заходи Державної фіскальної служби України в
напряму нової антикорупційної політики держави
// Реформування податкової системи України відповідно до
європейських стандартів.– Київ, 2015. – С.411-416
Долгий О. А.
Оцінка результатів окремих досліджень за антикорупційною
тематикою в Україні та за кордоном
// Реформування податкової системи України відповідно до
європейських стандартів.– Київ, 2015. – С.390-393
Залізко В., Олалі Н.
Корупція в органах ДФС як основна загроза економічній безпеці
України: перспективні шляхи боротьби за допомогою модернізації математичного оцінювання
результатів поліграф тестування
// Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів.– Київ,
2015. – С.428-433
Сидоренко О. М.
Боротьба з корупцією в органах Державної фіскальної служби України: організаційний аспект
// Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів.– Київ,
2015. – С.458-461

Сазонов В. В. Забезпечення економічної безпеки України:
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У монографії розглядається комплекс теоретичних і практичних
питань організації та здійснення кримінологічного забезпечення
економічної безпеки України. Із залученням різних методів наукового
аналізу визначено соціальний, правовий і функціональний зміст
економічної безпеки та її місце в системі національної безпеки,
систему факторів, що зумовлюють ефективність та дієвість, а також
елементно-компонентний склад відповідних механізму й системи її
кримінологічного забезпечення.
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Вирішення проблеми забезпечення національної безпеки є
ключовим завданням теорії та практики державного управління.
Ця проблема набуває особливої актуальності на сучасному досить
суперечливому і складному етапі державного будівництва
України.
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– Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 208 с.
В навчальному посібнику розглядаються загальні положення
законодавства щодо запобігання та протидії корупції, суб’єкти
корупційних правопорушень, спеціально уповноважені суб’єкти
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з позиції істинності існування феномена. Проведено ретроспективу
процесів формування детермінант тінізації та тіньової економіки,
подано їх характеристику в розрізі генезису економічних і правових
доктрин.
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