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До Комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки 

 

 

ДОВІДКА 
 

про творчий внесок претендента на здобуття щорічної премії Президента 

України для молодих вчених 2019 року професора кафедри адміністративної 

діяльності поліції факультету № 3 Шатрави Сергія Олександровича у розробку 

монографії «Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної 

поліції України: адміністративно-правове дослідження» 

 

 

Монографія Шатрави Сергія Олександровича за темою «Теорія і практика 

запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-

правове дослідження» є першим комплексним фундаментальним дослідженням 

проблем запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції України, 

тенденції формування оновленого адміністративно-правового механізму запобігання 

корупції в діяльності органів Національної поліції та формування теоретично 

обґрунтованих пропозицій щодо мінімізації корупційних ризиків в діяльності 

органів Національної поліції. Робота є одноосібною науковою працею, авторський 

внесок – 100 %. Творчий внесок автора визначається новизною дослідження, а саме:  

1) вперше: сформульовано авторське визначення запобігання корупції в 

органах Національної поліції, як складової частини загальнодержавної 

антикорупційної політики, яка об’єднана національною ідеєю подолання цього 

негативного явища; встановлено мету запобігання корупції в діяльності органів 

Національної поліції України; виділено як самостійне явище правової дійсності 

механізм мінімізації корупційних ризиків в діяльності органів Національної поліції 

України; виокремлено критерії класифікації корупційних ризиків в діяльності 

органів Національної поліції України; запропоновано основні принципи запобігання 

конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції України; 
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2) удосконалено: положення щодо особливостей функціонування органів 

Національної поліції в системі суб’єктів запобігання корупції; перелік ознак, які 

характеризують внутрішній контроль за діяльністю органів Національної поліції з 

метою запобігання корупції; характеристику правового регулювання кадрового 

забезпечення органів Національної поліції; положення про корупційні ризики, які 

мають місце під час прийняття кадрових рішень в діяльності органів Національної 

поліції: ризики, які пов’язані з підбором персоналу; ризики, які з’являються в 

процесі проходження служби в поліції; ризики, пов’язані зі звільненням працівників 

поліції; 

3) дістало подальшого розвитку: система наукових поглядів на зміст та 

сутність корупції в органах Національної поліції як складової корупції в державних 

інституціях; характеристика дискреційних повноважень працівників органів 

Національної поліції з метою викорінення корупційних ризиків; способи 

врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів Національної поліції. 

Автором також запропоновано внесення змін та доповнень до Законів України 

«Про запобігання корупції», «Про адміністративні послуги», «Про Національну 

поліцію», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», а також 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх 

надання» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі 

питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції 

та Державної міграційної служби платних послуг», оскільки якісне використання 

вказаного інструментарію дозволить своєчасно виявляти причини та умови, які 

сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, своєчасно розробляти та вживати ефективних заходів щодо їх усунення. 

Крім того, розроблено Методику документального супроводження процесу 

запобігання корупції в органах Національної поліції України та МВС України, а 

також запропоновано алгоритм, який містить Методику оцінки ефективності 

реалізації антикорупційної програми Національної поліції України та МВС України. 

Кількість публікацій за темою роботи – 82. Загальна кількість посилань на 

публікації – 94, h-індекс згідно з базою даних Google Scholar – 4. 

 

 
 


