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Хляпатура О. Юридична відповідальність за правопорушення пов’язані
з корупцією. – Рукопис.
   Випускова робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук, кафедра
теорії, історії держави та права. Кременчук, 2018.
    В даній роботі узагальнено та класифіковано заходи із запобігання та
протидії корупції на державній службі за напрямками. Особливу увагу 
приділено антикорупційним заходам морально-ідеологічного спрямування. 
Обґрунтовано необхідність створення та застосування Концепції реалізації
морально- ідеологічних антикорупційних заходів.
Проведено аналіз чинників виникнення кризових корупційних явищ у
системі органів державної влади, запропоновано власне бачення визначення
корупції в органах державної влади

Ключові слова: система органів державної влади, відповідальність
державних службовців, боротьба з корупцією, корупція, запобігання та
протидія корупції.



Hliapatura O..
Legal responsibility for offenses related to corruption. –
Manuscript.
  Master's thesis on specialty 081 "Law". - Kremenchuk National University named
after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law, Humanities and Social Sciences.
Department of Branch Law, Department of Theory, History of State and Law.
Kremenchug, 2018.
   In the diploma steps of preventing and resisting of corruption on the Civil Service
are generalized and classified after directions. An attention is devoted to the
anticorruption steps of the moral and ideological character. The need to create and to 
use of the Conception of the realization of moral and ideological steps is grounded.
To analysed the factors of origin of the crisis corruption phenomena is conducted
in the system of public authorities, own vision of determination of corruption is 
offered in public authorities.

Key words: system of public authorities, responsibility of civil servants, fightagainst 
a corruption, corruption, preventing and resisting of corruption


