ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«КОРУПЦІЯ – СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Корупція – соціальна проблема сучасності» існує у
складі електронного каталогу з 01.01.2000 року і містить бібліографічну
інформацію, яка є результатом науково-аналітичної обробки усіх видів та типів
видань на всіх носіях інформації, що надходять до Наукової бібліотеки ЗНУ, а
також понад 500 найменувань періодичних видань щорічної передплати. Джерела
зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.03.2014 року
становить близько 2 200 записів. Протягом року БД включає більше ніж 180
бібліографічних записів українською, російською та іноземними мовами.
Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище автора (авторів), ключові слова, взяті з назви
публікації, рік видання, мова, вид і тип документа та іншими елементами
бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів тематичних каталогів та
локальних баз даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
ББК-Теми: Х Держава і право. Юридичні науки
Х301.1 Адміністративне право. Особлива частина
Х301.12 Правове регулювання в окремих галузях господарства (економіці)
Х308.14 Злочини проти державної влади
Х308.141 Злочини проти основ національної безпеки
Х308.142 Злочини у сфері службової діяльності
Х6 Галузі знань, що межують з юриспруденцією
Х616 Злочинність окремих груп населення
Х618 Міри боротьби зі злочинністю
Х816 Міжнародно-правове співробітництво з окремих питань
Х816.5 Міжнародно-правове співробітництво з питань фінансів і кредиту
Х9(4Укр) Держава та право України
Х9(4Укр)300.62 Органи законодавчої влади
Х9(4Укр)300.621 Парламент (Верховна Рада України)
Х9(4Укр)301.154 Управління в галузі охорони здоров'я
Х9(4Укр)301.164 Управління в галузі юстиції
Х9(4Укр)301.2 Адміністративно-процесуальне право України

Х9(4Укр)308.14 Злочини проти державної влади
Х9(4Укр)308.141 Злочини проти основ національної безпеки
Х9(4Укр)308.142 Злочини у сфері службової діяльності
Х9(4Укр)311.138 Особливості судочинства з окремих категорій кримінальних
справ
Х9(4Укр)722 Нагляд за додержанням законів
У261.7 Державний фінансовий контроль
Ф3(4Укр)7 Виборчі кампанії України
С55.420 Соціологічні питання розвитку економіки в цілому
С55.420.2 Соціальні проблеми економічних реформ
С55.52 Соціологія права
С575.2 Соціологія права
УДК-Теми: 32 Полiтика
324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі компанії. Корупція,
зловживання під час виборів . Результати виборів
328.18 Зв'язки між парламентами, урядами, адміністрацією, економічними
групами, громадськістю
328.185 Корупція
330 Економiка взагалi
330.3 Динаміка економіки. Економічний розвиток
330.31:330.14 Кругообіг, відтворення капіталу
330.36 Економічна рівновага. Пропорційність економіки
330.368 Економічне зростання без рівноваги. Незбалансоване,
диспропорційне зростання. Викривлена економіка
334.758 Злиття. Об'єднання фірм
334.758.2 Поглинання дрібних підприємств крупнішими
336 Фiнанси. Державні фінанси. Банківська справа. Гроші
336.012.23 Фінанси у ринковій економіці
336.025 Адміністративні заходи та важелі
336.025.2 Державний фінансовий контроль
336.148 Бюджетний контроль
336.22 Податки. Збори
336.225.67 Моніторинг платників податків та принципи оподаткування
336.225.678 Розслідування випадків ухилення від сплати податків
336.7 Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі
336.7:343.9.024 Відмивання брудних грошей
34 Право. Юриспруденцiя
342 Державне право. Конституцiйне право. Адмiнiстративне право
342.84 Порядок проведення виборів
342.841 Порушення при проведенні виборів. Корупція.
Шахрайство.Залякування, погрози. Насильство
343 Кримiнальне право. Карнi порушення
343.353 Зловживання адміністративною владою. Зловживання службовим
становищем. Професійна некомпетентність. Порушення службових
обов'язків

343.359 Злочини проти фінансових та інших офіційних установ
343.359.2 Порушення податкового законодавства. Податкові злочини
343.359.3 Порушення валютних та митних правил. Контрабанда
35.083 Обов'язки посадових осіб. Правила службового розпорядку
35.083.94 Заборона приймати подарунки, чайові
351.72.078.3 Нагляд, інспекція, контроль за державними фінансами
Бази даних:
«Краєзнавство»
к67.68 Кримінальне право. Криміналістика. Виправно-трудове право
к67.685 Корупція
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Юридичний факультет
Економічний факультет
«Праці студентів ЗНУ»
Право
Економіка
«Автореферати дисертацій»
12.00.01/13 – Юридичні науки
08 Економічні науки
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Юридичний
Економічний
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток, стан та методи
боротьби з корупцією в Україні та за її межами, дає відомості про напрямки
наукових досліджень у цій галузі.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та наукових досліджень
у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення „УФД/Бібліотека”.

