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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність  

3. Назва спеціалізації – немає 

4. Назва дисципліни – Правове регулювання протидії та 

запобігання корупції 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.3 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший, другий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 33 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 54 

 % від загального обсягу – 67 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3,3 
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 самостійної роботи – 6,7 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 16 

 % від загального обсягу – 18 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 11 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 7 

 самостійна робота (годин) – 74 

 % від загального обсягу – 82 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,8 

 самостійної роботи – 8,2 

12. Форма семестрового контролю – залік  

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни –  

 2) супутні дисципліни –  

 3) наступні дисципліни – - 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату запобігання корупції; 

1.2) розкривати зміст корупційних правопорушень; 

1.3) описувати антикорупційну політику; 

1.4) характеризувати причини корупції; 

1.5) описувати зміст запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

1.6) визначати склад правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

1.7) називати правила етичної поведінки; 

1.8) відтворювати зміст, характеристики та види механізмів запобігання  і протидії 

корупції. 

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст основних термінів, що розкривають суть правового забезпечення 

запобігання корупції; 

2.2) обговорювати специфіку запобігання корупції в зарубіжних країнах; 

2.3) пояснювати базові принципи організації діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

2.4) ідентифікувати основні форми участі громадськості в заходах щодо запобігання 

корупції. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 
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ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати системний підхід до вирішення проблем запобігання і протидії корупції; 

3.2) демонструвати вміння здійснювати комплексний аналіз національного законодавства 

та міжнародних нормативно-правових актів, які регламентують запобігання корупції; 

3.3) проектувати нові механізми запобігання корупції. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) дискутувати щодо місця правового забезпечення запобігання корупції в системі 

юридичних наук; 

4.2) досліджувати формування та реалізацію антикорупційної політики і зміст 

антикорупційної програми; 

4.3) протиставляти і критично оцінювати правові механізми запобігання корупції; 

4.4) оцінювати значимість запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням і співвідносити їх переваги та недоліки; 

4.5) дискутувати щодо значення правил етичної поведінки; 

4.6) виділяти критерії, ознаки та склади корупційних і пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) систематизувати особливості державного захисту осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції; 

5.2) упорядковувати чинники формування антикорупційної політики; 

5.3) узагальнювати основні положення запобігання корупції у діяльності юридичних осіб; 

5.4) систематизувати основні підходи до запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) пояснювати доцільність застосування системного, комплексного та історичного 

підходів до вивчення запобігання корупції; 

6.2) оцінювати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на ставлення 

суспільства до корупції; 

6.3) проводити аналіз ефективності запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням. 

7. Створення (творчість) 

(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) визначати напрями вдосконалення чинного антикорупційного законодавства; 

7.2) складати порівняльні таблиці по окремих складових інституту правового забезпечення 

запобігання корупції із врахуванням результатів проведеного аналізу. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та сутність корупції, її види та наслідки 

Корупція: визначення поняття. Основні історико-правові дослідження корупції. Причини 

виникнення корупції. Вплив історичних та культурних традицій на ріст корупції.  

Корупція і суспільство. Види корупції. Системна та епізодична корупція. Корупція як 

негативне суспільне явище. Етична оцінка корупції. 

Основні підходи до розумінні поняття «корупція»: у міжнародних актах і національному 

законодавстві.  

Поняття корупційного правопорушення і правопорушення, пов'язаного з корупцією. 
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Критерії розмежування правопорушення, пов’язаного з корупцією від корупційного 

правопорушення. 

Формування та реалізація антикорупційної політики. Антикорупційні програми. 

Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.  

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення  

запобігання та протидії корупції в Україні 

Загальна характеристика Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради 

Європи про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, 

Лімської декларація. по боротьбі з корупцією (від 7-11 вересня 1997 р.).  

Основні етапи формування національного антикорупційного законодавства. Правова 

оцінка Закону України «Про боротьбу з корупцією» (1995р.). Передумови оновлення 

антикорупційного законодавства та проблеми його прийняття. 

Система антикорупційного законодавства. Закон України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 року як основа національного антикорупційного законодавства. Інші нормативно-

правові акти у сфері запобігання корупції. Засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки.  

 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення заходів, щодо 

запобігання та протидії корупції 

Спеціально-уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Національне агентство з 

питань запобігання корупції, його правовий статус. Порядок формування складу, вимоги до 

кандидатів. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Особливості правового статусу Національного антикорупційного бюро. Принципи 

діяльності Національного антикорупційного бюро. Організація співпраці суб’єктів запобігання 

корупції. 

Види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства. Суб’єкти 

відповідальності за корупційні правопорушення. Публічні службовці як особливий суб’єкт 

дотримання антикорупційного законодавства. Відмінність статусу публічного службовця від 

інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, осіб, 

прирівняних до уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.   

 

Тема 4. Заходи щодо запобігання та протидії корупції 

Система заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні. 

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо 

одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів.  

Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком. Відомості, які підлягають перевірці. Строки та процедура 

проведення спеціальної перевірки.  

Правове закріплення обмежень та заборон в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування. Корупційні ризики на 

публічній службі, та їх види. Виявлення та усунення корупційних ризиків. 

Обмеження і заборони як спосіб запобігання корупції. Законодавче закріплення 

обмежень і заборон для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, як захід 

запобігання корупції. Види обмежень.  

Обмеження при прийнятті на службу. Правове регулювання проведення спеціальної 

перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які пов’язані з виконання завдань і 

функцій держави або місцевого самоврядування. 
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Обмеження, які діють при виконанні завдань і функцій держави або місцевого 

самоврядування. Обмеження щодо корпоративних прав для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Заборони після припинення публічної служби. 

Обмеження щодо одержання подарунків чи неправомірної вигоди.  

 
Тема 5. Поняття, види та способи врегулювання конфлікту інтересів 

Розмежування конфлікту інтересів і зловживання повноваженнями. 

Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав. Правове регулювання передачі корпоративних прав. 

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності окремих осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Заходи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування.  Процедура врегулювання 

конфлікту інтересів. Особливості врегулювання конфлікту інтересів виборних осіб.  

Контроль за дотриманням правообмежень в діяльності  осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

Тема 6. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка 

Поняття та види антикорупційної експертизи. Механізм проведення антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів. Суб’єкти здійснення антикорупційної експертизи.  

Спеціальна перевірка: сутність та порядок проведення. 

Поняття та завдання фінансового контролю щодо запобігання і протидії корупції в 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Електронне декларування особами, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації.  

Контроль та перевірка декларацій. Проблеми електронного декларування в Україні.  

Зарубіжний досвід електронного декларування вищими посадовими особами держави. 

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. Порядок проведення моніторингу 

життя публічного службовця. Вибірковий моніторинг. Проблеми правового регулювання. 

Органи, які здійснюють моніторинг. Наслідки при невідповідності рівня життя суб’єкта 

декларування відомостям з декларації. Заходи впливу у разі порушення процедури 

декларування. 

Тема 7. Юридична відповідальність  

за правопорушення, пов’язані з корупцією 

Визначення поняття корупційного правопорушення. Сутність та особливості 

корупційного правопорушення. Види корупційних правопорушень.  

Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. Адміністративно-правова 

характеристика корупційних правопорушень.  

Види юридичної відповідальності. Відповідальність за корупційні правопорушення. 

Усунення наслідків порушення антикорупційного законодавства. Адміністративна 

відповідальність за корупційні правопорушення. Кримінальна відповідальність за корупційні 

правопорушення. Види покарань за вчинення корупційних правопорушень. 

 

Тема 8. Зарубіжний досвід організаційно-правового  

забезпечення запобігання та протидії корупції 

Сучасна зарубіжна правова парадигма запобігання та протидії корупції.  

Позитивний досвід нормативно-правового забезпечення запобігання і протидії корупції у 

зарубіжних країнах. 

Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у законодавстві провідних 

країн світу. Метод «перевірки на корупційну стійкість» державних службовців.  

Механізми реалізації антикорупційної політики у зарубіжних країнах. Основоположні 

принципи функціонування антикорупційних систем європейських держав. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У

с

ь

о

г

о 

у тому числі 

У

с

ь

о

г

о 

у тому числі 

Л

е

к

ц

і

ї 

С

ем

. 

(п

ра

к). 

Л

а

б

о

р

. 

І

н

.

з

а

в

. 

С

Р

С 

Л

е

к

ц

і

ї 

С

е

м

. 

(

п

р

а

к

). 

Л

а

б

о

р

. 

І

н

.

з

а

в

. 

С

Р

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття та сутність 

корупції, її види та 

наслідки 

9 2 2 – – 5 8 - – – – 8 

2. Нормативно-правове 

забезпечення  

запобігання та 

протидії корупції в 

Україні 

11 2 2 – – 7 12 2 2 – – 8 

3. Правовий статус 

суб’єктів, 

уповноважених на 

здійснення заходів, 

щодо запобігання та 

протидії корупції 

10 2 2 – – 6 12 2 – – – 10 

4. Заходи щодо 

запобігання та 

протидії корупції 

10 2 2 – – 6 9 1 – – – 8 

5. Поняття, види та 

способи врегулювання 

конфлікту інтересів> 15 4 4 – – 7 14 1 2 – – 11 

6. Антикорупційна 

експертиза та 

спеціальна перевірка 

11 2 2 – – 7 10 - – – – 10 

7. Юридична 

відповідальність  

за правопорушення, 

пов’язані з корупцією 

12 2 2 – – 8 13 2 2 – – 9 

8. Зарубіжний досвід 

організаційно-

правового 

забезпечення 

запобігання та 

протидії корупції 

12 2 2 – – 8 12 2 – – – 10 
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 Усього годин: 90 18 18 – – 54 90 10 6 – – 74 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання та 1 практичне завдання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. 

(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251). Відомості Верховної 

Ради України.  2006.  № 50.  Ст. 496. 

2. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р. 

№ ETS173, ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252. Відомості 

Верховної Ради України.  2007.  № 47-48.  Ст. 2028. 

3. Лімська декларація від 11 вересня 1997 р. VIII Міжнародна конференція по 

боротьбі з корупцією 7-11 вересня 1997 р. URL: 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_090. 

4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Відомості 

Верховної Ради України. 2014.  № 49.  Ст. 2056.  

5. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. 

№ 1698-VII. Відомості Верховної Ради України.  2014.  № 47.  Ст. 2051. 

6. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Відомості 

Верховної Ради України.  2016.  № 4.  Ст. 43. 

7. Антикорупційне право : навчальний посібник для студентів вузів / 

В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. Київ : Кондор. 240 с. 
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8. Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції: Зб. документів. Пере. з іноз.   

мов / Заг. ред. В.М. Литвина.  К.: Парламентське вид-во, 2012.  624с. 

9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / 

Наук. ред. Хавронюк М.І.  К.: Ваіте, 2018.  472 с. 

10. Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. ГО «Харківська правозахисна 

група». Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2017. 176 с. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Берднікова К.В. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз 

оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  2014.  № 1 (99).  С. 100-103. 

2. Бортник С. М. Суб’єкти реалізації антикорупційної політики в Україні. 

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 31 берез. 2017 р.). Харків, 2017. С. 36.  

3. Буханевич О.М. Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в 

Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки».  2015.   Вип.3.  Том.2.  С.57-60. 

4. Василинчук В. І. Заходи щодо запобігання та протидії корупції: міжнародний 

досвід. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. Вип. 2 (95). 

С. 224-235. 

5. Веклич В.О. Правові принципи, адміністративно-правові форми й методи 

запобігання корупції в Україні. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. – 

2017. – Вип. № 5. Т.1. – С.190-193. 

6. Гладун О. Запобігання корупції шляхом встановлення обмежень щодо одержання 

подарункі. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 1. С. 32-39. 

7. Глушко Є.В. Доктринальне розуміння корупції в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Право».  2015.  № 34. Т.2. С. 76-79. 

8. Глушко Є.В. Протидія корупції на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства. Журнал східноєвропейського суспільства.  2013.  № 1.  С.78-82. 

9. Горган О.Л. Історичні аспекти боротьби з корупцією в Україні. Порівняльно-

аналітичне право.  2015.  №2.  С.277-280. 

10. Головкін О. Аналіз законодавства України у сфері боротьби з корупцією. Вісник 

прокуратури. 2016. № 3. С. 7-16. 

11. Григор’єв Р.Г. Зарубіжний досвід запобігання службовій корупції. Вісник 

Запорізького національного ун-ту. Юрид. наука.  2016 .  № 2.  С. 103-109.  

12. Дем’янчук Ю.В. Адміністративно-правові засоби в теорії та практиці запобігання 

корупції. Юридичний науковий електронний журнал.  2014.  №4.  С.138-141. 

13. Коруля І.В. Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість його 

використання в Україні. Порівняльно-аналітичне право.  2014.  № 31.  С.170-173.  

14. Литвиненко В.І Адміністративно-правові форми протидії корупції в Україні. 

Науковий вісник Херсонського державного університету.  Серія юридичних наук.  

2015.  Вип. 3. Т.1.  С.152-155. 

15. Литвиненко В. Зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів протидії 

корупції та можливості його використання в Україні. Публічне право.  2015.  № 4 

(20).  С.175-181.   

16. Луценко О. С. Суб’єкти, на яких поширюється дія закону України «Про 

запобігання корупції». Право та інновації. 2017. № 2. С. 63-68. 

17. Макухін О.О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, 

адміністративно-правовий аспект. Ученые записки Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского.  Серия «Юрид. науки».  2013.  № 2.  С.55-61. 

18. Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання. 

Економічна теорія. 2017. № 1. С. 59-76. 
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19. Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо 

врегулювання конфлікту інтересів на державній службі. URL: 

http://www.guds.gov.ua/document/82561/brief5.pdf; jsessionid=488EFB2778F4B399. 

20. Петрова І.П. Протидія корупції в діяльності державної фіскальної служби України. 

Порівняльно-аналітичне право.  2016.  № 5.  С.219-222.  

21. Плиска В.В. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму 

забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції. 

Публічне право.  2013.  № 4.  С.45-48. 

22. Плиска В.В. Правовідносини та акти реалізації норм права у сфері забезпечення 

прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції. Наука і 

правоохорона. 2013.  № 17. С. 55-59.  

23. Політова А.С. Поняття корупції: проблеми визначення. Порівняльно-аналітичне 

право.  2013.  № 2-3.  С.268-271.  

24. Радецький Р. С. Причини виникнення та напрями боротьби з корупцією в Україні. 

Держава та регіони. 2018. Вип. 1. С. 150-154.  

25. Рівчаченко С.В. Історія нормативного закріплення «конфлікт інтересів» у 

антикорупційному законодавстві України. Прикарпатський юридичний вісник.  

2017.  № 1.  С.46. 

26. Сопілко І. М. Корупція в Україні як спадщина радянського державного управління. 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 89-94. 

27. Скулиш Є. Форми та види корупції. Вісник Національної академії прокуратури 

України.  2010.  № 3.  С. 93-99. 

28. Шестопалова Л. Відмежування корупційних правопорушень від правопорушень, 

пов'язаних із корупцією. Підприємництво, господарство і право.  2017.  № 5.  

С. 194-195. 

29. Ширшикова Р. Сучасні проблеми протидії корупційним проявам у діяльності 

органів публічної адміністрації. Підприємництво, господарство і право.  2014. 

№ 3.  С. 46-48. 

30. Янюк Н. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові 

засоби запобігання і протидії. Вісник Львівського університету. Серія юридична.  

2012. Випуск 55.  С. 139-146.  

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. http://www.rada.gov.ua - Веб-портал Верховної Ради України 

 http://www.president.gov.ua - Веб-портал Адміністрації Президента України 

2. http://www.kmu.gov.ua - Веб-портал Кабінету Міністрів України 

3. http://mon.gov.ua - Веб-сайт Міністерства освіти і науки України 

4. http://www.nads.gov.ua - Веб-сайт Національного агентства України з питань 

державної служби 

5. http://corrupt.informjust.ua - Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення 

6. http://www.archives.gov.ua - Веб-портал Державної архівної служби України 

7. http://nbuv.gov.ua/ - Веб-сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського 

8. http://gntb.gov.ua/ua/ - Веб-сайт державної науково-технічної бібліотеки 

України  

9. http://www.ounb.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки 

10. http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

11. http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

http://www.guds.gov.ua/document/82561/brief5.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
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12. http://www.khmelnytsky.com/ - Веб-сайт Хмельницької міської ради 

13. http://www.univer.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова 

14. https://nabu.gov.ua/ - Офіційний сайт Національного антикорупційного 

бюро України 

15. https://nazk.gov.ua - Офіційний веб-сайт Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

16. http://www.reyestr.gourt.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень 

17. https://declarations.com.ua - Електронні декларації чиновників та депутатів 

18. https://public.nazk.gov.ua - Єдиний державний реєстр декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

http://www.reyestr.gourt.gov.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-wdLUoaHeAhUNlYsKHfrVCg0QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fdeclarations.com.ua%2F&usg=AOvVaw1NXsPYlkgrbSDwdmeqqGDM
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
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