
 
 
 

Що почитати? 

 

У пропонованих матеріалах розкривається тема корупції у різних 
соціальних сферах та обговорюються шляхи її подолання. У кожному 

випадку є можливість ознайомитись із повнотекстовою версією.  

 

 
Антикорупційний урок (короткий навчальний посібник). – Київ, 2006. 

https://www.ed-era.com/anticorr-materials/anticorruption-book.pdf 

 

Банчук О.  
Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. 

Практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-A». – 2012. – 88 

с. 

https://despro.org.ua/media/articles/07_book_banchuk_zapob_gannya___p
rotid_ya_korupc___.pdf 

 

Будник О.О., Тарнай В.А., Марусов А.Ю., Канєвський Г.О.  

Громадський інструментарій моніторингу і оцінювання використання 
бюджетних коштів на місцевому рівні / Ольга Будник, Володимир Тарнай, 

Андрій Марусов, Гліб Канєвський; за заг. ред. В.В. Тарана. – К.: ЦПСА, 

2014.  

http://eidos.org.ua/wp-
content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf 

 

Віра Валлє (інтерв’ю) 

Українська бюрократія хвора на корупцію  

https://lexinform.com.ua/v-ukraini/vira-vallye-ukrayinska-byurokratiya-
hvora-na-koruptsiyu/ 

 

Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції: навч. посіб. – К.: 

НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 252 с. 
http://bitec.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/nuou_ebook-1.pdf 

 

Зарядись комунікаціями проти корупції! Практика і теорія (посібник). 

https://drive.google.com/file/d/1d-cdGeaDEsXAjuI_Xw2CXKa_JkeyfYkl/view 
 

Зарядись проти корупції (посібник). 

https://drive.google.com/file/d/1zjtB2ruHGqRGGfpkP2HSl9SsglxN7f1u/view 

 
Індекс сприйняття корупції 

http://bit.ly/2T2BEII 
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Корупція в Україні: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт 

за результатами опитування підприємців, експертів та населення 

в цілому / Колектив авторів. – Київ: Ваіте, 2018. – 42 с. 
http://bit.ly/2wjazIi 

 

Корупція через фільтри ЗМІ (результати дослідження). 

https://drive.google.com/file/d/1UEVNUSgCnPQQMX61Fbjew03wBd6I7Fmv/
view 

 

А. Ю. Марусов, В. В. Таран та ін. Як контролювати державні закупівлі на 

місцевому рівні: практичний посібник / За ред. Д. М. Слизьконіс. – К.: 
Центр Політичних Студій та Аналітики, 2013. – 96 с.  

http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2014/02/32.pdf  

 

Меморандум співпраці батьків, учнів та педагогів 

https://nus.org.ua/memorandum/ 
 

Мілер В., Кошечкіна Т. 

Звичаєва корупція? Громадяни та уряд в посткомуністичній Європі. –  

Видавництво «К.І.С», 2004. – 328 с. 
http://lib.meta.ua/book/26041/ 

 

Набір інструментів для роботи з молоддю 1.0 (посібник). 

https://drive.google.com/file/d/14jwuqV-GA7uc_TfzEcIBfJG3-fKaJbE0/view 
 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання 

корупції» / Наук. ред. Хавронюк М.І. – К.: Ваіте, 2018. – 472 с. 

https://www.pravo.org.ua/img/books/files/1523446135commentary_corrupt

ion.pdf 
 

Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидіі ̈ 

корупціі ̈  

https://dpsu.gov.ua/upload/Пosibnik_z_ocinki_korypcijnih_rizikiv_ta_rozrob

ki_planiv_protidii_korypcii.pdf 
 

Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. 

посіб. / К. А. Бабенко, Н. Г. Діденко, М. В. Кондрашова та ін. — К. : 

Грамота, 2015. — 184 с.  
https://6aas.gov.ua/images/doc/korupciya.pdf 

 

Тімашов В.  

Причини та умови корупції в Україні // Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 865. – С. 338-344. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_865_53 

 

Як, коли і кому повідомити про корупцію. 

https://anticorruption.in.ua/instructions/yak-koli-i-komu-povidomiti-pro-
koruptsiyu.html 
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Як цікаво провести урок про антикорупцію  

https://nus.org.ua/articles/yak-tsikavo-provesty-urok-pro-antykoruptsiyu/ 

 
Посібник викривача корупції 

http://vykryvachi.trudovi.org/wp-content/uploads/2018/12/RUS-PDF-

FINAL.pdf 

 
Сліпі зони корупції (результати дослідження). 

http://longread.uacrisis.org/blindzone 

 

10 quotes about corruption to inspire you  
http://bit.ly/2F8yImI  

 

Comic strips (about corruption)  

http://bit.ly/2D9bdb4  

 
Hallak Jacques, Poisson Muriel Corrupt schools, corrupt universities: what 

can be done? (російською мовою).  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150259_rus 

 
Alessandro Lanteri  

5 ways universities can join the fight against corruption 

http://bit.ly/2MOKW6r  

 
Bo Rothstein  

Four myths about corruption  

http://bit.ly/2De0Dj0      
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