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Заросило В.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів  з дисципліни «Правові засади 
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Пояснювальна записка 
навчальної дисципліни «Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »   

 
«Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  – дисципліна, яка спрямована на 

розвиток знань у системі запобігання і протидії корупції.  
Мета та завдання навчальної дисципліни формування у слухачів теоретичних і практичних знань 

щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, 
соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії 
корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства. 
Завдання: надати систематизовані знання щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення 

і поширення, теорії і практики запобігання та протидії корупції, ознайомити з кращим вітчизняним і 
зарубіжним досвідом у відповідній галузі; сформувати уміння аналізувати стан корупції в Україні, її 
особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових підходів визначати шляхи підвищення 
ефективності антикорупційної політики, удосконалення нормативно - правових і організаційних засад 
запобігання та протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення 
корупційних проявів; створити основу для формування антикорупційної культури вітчизняних державних 
службовців. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правові засади запобігання і протидії корупції в 
державних органах » студент повинен знати: 

- поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток; 
- чинники, що обумовлюють корупцію; 
- нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції; 
- кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за корупційні 
діяння; 
- основи антикорупційної стратегії; 
- організаційні засади протидії корупції; 
- можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності. 
вміти: 
- кваліфіковано застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і 

спеціальну термінологію; 
- аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища; 
- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час здійснення аналізу корупції в 

тих чи інших сферах суспільно-економічного життя в Україні; 
- досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній практиці; 
- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні; 
- здійснювати кваліфікацію корупційних діянь; 
- розробляти комплекс антикорупційних заходів. 
 

 
Тематичний план дисципліни 

 «Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  
 

Назва  змістового модулю і теми 

Змістовий й модуль 1 Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в 
життя 

Тема № 1 Сутність та поняття корупції 
Тема № 2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів запобігання та 

протидії корупції 
Тема № 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 
Тема № 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 



 5 

Тема № 5 Механізми реалізації антикорупційної стратегії   
Тема № 6 Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної 

стратегії  
Змістовий модуль 2 Особливості корупційних правопорушень у різних галузях 

управлінської діяльності 
Тема № 7 Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 
Тема № 8 Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації 
Тема № 9 Організація взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції 
Тема № 10 Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування державного 

управління та державної служби України. 
Тема № 11 Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції 
Всього:90 

 
 

Зміст дисципліни 
«Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  

 
Змістовий модуль 1. Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в життя  
 
Тема  1 Сутність та поняття корупції  
Поняття категорії «корупція». Історія корупції. Виникнення корупції та її розвиток. Об’єктивні причини 

поширеності корупції в Україні. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. Основні методи та 
заходи запобігання корупції. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції та його зміни. 
Напрями вдосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Залежність 
антикорупційної діяльності від політичної волі вищих органів влади. Громадськість та антикорупційна 
діяльність 

 
Питання для самоконтролю 

1. Поняття категорії «корупція».  
2. Історія корупції. 
3. Виникнення корупції та її розвиток.  
4. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  
5. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  
6. Основні методи та заходи запобігання корупції.  
7. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції та його зміни.  
8. Напрями вдосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.  
9. Залежність антикорупційної діяльності від політичної волі вищих органів влади.  
10. Громадськість та антикорупційна діяльність 

 
Теми для рефератів 

 
1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції та його зміни.  
2. Напрями вдосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції 

 
Література [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,45,46,47,48]   

 
Тема  2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів запобігання та протидії корупції   
 
 Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової державної антикорупційної політики. 

Правові засади формування нової державної антикорупційної політики. Новели державної 
антикорупційної політики України. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 
політики. Перша антикорупційна стратегія. Друга антикорупційна стратегія. Розвиток антикорупційної 
діяльності після Революція Гідності. Напрями розвитку антикорупційної діяльності. Створення 
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громадянського суспільства та антикорупційна стратегія. Філософські проблеми антикорупційної 
діяльності. Нові правоохоронні  органи та організація запобігання і протидії корупції  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової державної антикорупційної 

політики.  
2. Правові засади формування нової державної антикорупційної політики.  
3. Новели державної антикорупційної політики України.  
4. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної політики.  
5. Перша антикорупційна стратегія.  
6. Друга антикорупційна стратегія.  
7. Розвиток антикорупційної діяльності після Революція Гідності.  
8. Напрями розвитку антикорупційної діяльності.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Створення громадянського суспільства та антикорупційна стратегія.  
2. Філософські проблеми антикорупційної діяльності.  
3. Нові правоохоронні  органи та організація запобігання і протидії корупції 

 
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 

Тема  3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 
 
 Загальні положення антикорупційної політики. Проблематика формування та реалізації державної 

антикорупційної політики. Розвиток антикорупційної політики. Вплив антикорупційної політики на 
розвиток держави в цілому.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Запобігання корупції. 
2. Покарання за корупцію.  
3. Формування негативного ставлення до корупції. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії. 
2. Політична воля та антикорупційна політика. 
3.  

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 

 
Тема  4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 
 
 Стратегічна мета антикорупційної політики. Протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення 

прозорості діяльності державних органів, додержання прав і свобод людини і громадянина. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Створення умов для розвитку економіки,  
2. Забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення,  
3. Зниження рівня корупції в Україні.  
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Теми для рефератів 
 

1. Усунення причин і умов, що її обумовлюють, відкритості та гласності при прийнятті рішень та 
оприлюдненні їх в засобах масової інформації. 

2. Проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям  
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 

Тема  5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії   
 
Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. Напрями реалізації антикорупційної стратегії 

Аналіз законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню 
корупційних правопорушень. Підготовка пропозицій з вдосконалення законодавства про запобігання та 
протидію корупції. Здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. 
Збирання та аналіз інформації про реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх 
ефективності. Виявлення чинників, що сприяють корупційним проявам Підготовка пропозицій щодо 
усунення чинників, що сприяють корупційним проявам. Посилення ролі громадянського суспільства у 
запобіганні корупції.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО).  
2. Створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до 

відповідальності за корупційні правопорушення.  
3. Запровадження служб внутрішнього контролю державних органів влади.  
4. Запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису в 

органах влади та судах.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Запровадження соціальної реклами з питань протидії корупції.  
2. Запровадження обов'язкової навчальної програми з питань протидії та запобіганню корупції для 

працівників публічної служби.  
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 
Тема  6. Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії  
 
 Державний контроль за реалізацією антикорупційної стратегії. Завдання Президента України у 

сфері контролю за реалізацією антикорупційної стратегії. Діяльність Верховної Ради України у сфері 
контролю за реалізацією антикорупційної стратегії. Уряд України та спеціально уповноважений орган у 
сфері контролю за реалізацією антикорупційної стратегії Заслуховування звітів з питань антикорупційної 
політики в межах повноважень органів державної влади визначених Конституцією і законами України.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Центральні органи виконавчої влади України у сфері контролю за реалізацією антикорупційної 

стратегії  
2. Спеціально уповноважені суб’єкти, утворені відповідно до законів України у сфері контролю за 

реалізацією антикорупційної стратегії  
3. Виконання передбачених чинними законодавством завдань щодо реалізації антикорупційної 

стратегії. 
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Теми для рефератів 
 

1. Органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у 
сфері контролю за реалізацією антикорупційної стратегії  

2. Виконання завдань щодо протидії та запобіганню корупції іншими органами у сфері контролю за 
реалізацією антикорупційної стратегії   

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
 
Змістовий модуль 2. Особливості корупційних правопорушень у різних галузях управлінської 

діяльності  
 
Тема  7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції  
 
Поняття публічної влади в Україні Корупційні ризики в сфері публічної влади. Інституційні та 

функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації. Органи публічної влади в Україні як 
суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Інститут публічної служби в 
Україні та проблеми протидії корупції. Посадові особи органів публічної влади.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Публічна влада та державна влада.  
2. Відмінність публічної влади від державної влади.  
3. Проблеми запобігання і протидії корупції у сфері публічної влади.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Планування запобігання і протидії корупції у сфері публічної влади.  
2. Контроль за діяльністю органів публічної влади у сфері запобігання і протидії корупції    

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
Тема  8. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації 
 
 Основні корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в системі публічної 

адміністрації України, які спричиняють конфлікти.Поєднання в одному органі виконавчої влади функцій з 
вироблення політики та нормотворчості з функціями поточного адміністрування. Надання 
адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності. Проблеми підзаконної нормотворчості. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Органи виконавчої влади, які мають застосовувати законодавство, самостійно  
2. Розроблення законодавства керуючись насамперед відомчими (корпоративними) інтересами.  
3. Нормативні акти, які застосовують податкові органи розробляються не Міністерством фінансів, 

а самою Державною податковою адміністрацією.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Органи виконавчої влади, які вони готують «розширюють» власні повноваження 
2. Визначення додаткових, не передбачених законом повноважень, а також засобів виконання 

покладених на державні органи завдань. 
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Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 
  

Тема  9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з 
правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції  

 
 Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції. 

Принципи взаємодії державних органів у цій сфері. Види та форми взаємодії державних органів у сфері 
запобігання та протидії корупції.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Органи місцевого самоврядування та корупція.  
2. Відповідальність за корупційні правопорушення в системі органів місцевого самоврядування.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Взаємодія органів місцевого самоврядування та антикорупційних органів.  
2. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадськості в запобіганні і протидії корупції  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

  
 
Тема  10. Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування державного управління та 

державної служби України. 
 
Антикорупційні положення законодавства про державну службу 

Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного законодавства. Система державного 
управління та протидія корупції. Конфлікт інтересів у системі державного управління. Види і форми 
усунення конфлікту інтересів. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Взаємодія антикорупційних органів та органів державного управління у запобіганні і протидії 

корупції.  
2. Антикорупційна програма державних органів у системі запобігання і протидії корупції.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Висвітлення питань  запобігання і протидії корупції у засобах масової інформації.  
2. Участь громадськості у заходах з запобігання і протидії корупції  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
 

Тема  11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції  
 Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів. 

Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції. Громадськість як суб’єкт 
запобігання та протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 
корупції.  

Питання для самоконтролю 
 

1. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції.  
2. Громадські формування та система запобігання і протидії корупції. 
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3. Громадські формування та засоби масової інформації у системі запобігання і протидії корупції та 
їх взаємодія.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Громадські слухання з питань запобігання і протидії корупції.   
2. Взаємодія громадськості з антикорупційними органами у сфері запобігання і протидії корупції  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
 

Список  літератури 
Основна 

 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку 

проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування».   

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265 «Про затвердження 
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки».  

3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65 «Про затвердження Правил 
етичної поведінки державних службовців».  

4.  Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 
червня 1993 року №3341-XII.  

5.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією» від 18 квітня 2013 року №221-VII (зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України).  

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення» 7 квітня 2018 року №3207-VI .  

7. Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5 «Про затвердження 
Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів».  

8. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР.  
9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2018 року №2939-VI.  
10. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року №1699-VII.  
11. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII.   
12. Закон України « Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року №1698-

VII.  
13. Закон України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України» 
14. Закон України від 14.10.2014 № 1701-VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» 
15. Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

16. Закон України від 18.04.2013 № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією» 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Державна програма щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 
роки" 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 301 "Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про запобігання корупції" 

19. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції" 

http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70614.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70614.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70614.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/123779.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/123779.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/123779.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/130627.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/130627.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70611.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70611.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70597.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70597.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70597.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70610.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70610.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70601.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70601.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70599.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70607.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70604.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70604.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70605.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70603.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70603.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://www.minregion.gov.ua/prevention/antykorupcijne-zakonodavstvo/zakon-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-posilennya-prozorosti-u-sferi-vidnosin-vlasnost-419100/
http://www.minregion.gov.ua/prevention/antykorupcijne-zakonodavstvo/zakon-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-posilennya-prozorosti-u-sferi-vidnosin-vlasnost-419100/
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20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження Порядку 
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України" 

21. Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 "Про затвердження Порядку здійснення 
перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру" 

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 252-р "Про тимчасове покладення 
виконання обов'язків Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики на 
Сігріянську В.О." 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону 
України "Про очищення влади" 

24. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V 
25. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV 
26. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V 
27. Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією  

Кабінету  Міністрів  Ради  Європи Європейським  країнам  "Про  кодекси  поведінки  для 
державних  службовців.", травень 2000 р., № R (2000)10) 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку 
проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або органів місцевого самоврядування” 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2018 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі 
дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 
державним або комунальним установам чи організаціям” 

30. Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення” 

31. Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної 
перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав” 

32. Наказ МОЗ України від 02.03.2012 № 147 “Про затвердження порядку проведення медичних 
оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування” 

33. Роз’яснення Мін’юсту Корупційні ризики в діяльності державних службовців від 12.04.2018 
34. Звіт ОЕСР другого раунду моніторингу України (Стамбульский план дій, по боротьбі з корупцією) 

 
Додаткова 

35. Баришніков В.М. Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в 
органах місцевого самоврядування : навчально- методична розробка. - К. : ІПК ДСЗУ, 2018. - 100 с. 
- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://profdov.org/files/peredmova/rozrobka.pdf 

36. Баришніков В.М. Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості : 
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