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ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
І. О. Кресіна, І. В. Кушнарьов
Досліджено політичну корупцію як неформальний політичний інститут
деструктивного типу. На основі методології неоінституціоналізму
сформульовано політико-правовий концепт політичної корупції.
Сконструйовано модель політичної корупції як системи протиправних асоціальних дій
і бездіяльності у сфері політики. Розкрито інституційні механізми запобігання
та протидії політичній корупції. Вивчено основні прояви політичної корупції в Україні,
досліджено механізми запобігання та протидії їм.
Обґрунтовано роль антикорупційних цінностей.
Аргументовано значення антикорупційної політико-правової культури
й проаналізовано особливості її формування в Україні.
Ключові слова: політична корупція, механізми запобігання
та протидії політичній корупції, антикорупційні цінності,
антикорупційна політико-правова культура.
Стаття надійшла до редакції: 23.09.2019.

POLITICAL CORRUPTION: THE UKRAINIAN DIMENSION
I. O. Kresina, I. V. Kushnaryov
Political corruption as an informal political institution of destructive type is investigated.
On the basis of the methodology of neo-institutionalism,
the political-legal concept of political corruption іs formulated.
A model of political corruption as a system of unlawful, asocial actions
and inaction in the field of politics іs designed. The institutional mechanisms
of prevention and counteraction to political corruption are revealed.
The main manifestations of political corruption in Ukraine are revealed,
mechanisms of prevention and counteraction to them are investigated.
The role of anti-corruption values in the system of political and legal mentality is proved.
The significance of anticorruption political and legal culture is argued
and the peculiarities of its formation in Ukraine are analyzed.
Keywords: political corruption, mechanisms of prevention
and counteraction to political corruption, anti-corruption values,
anticorruption policy and legal culture.
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