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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
«Відповідальність за корупційні  правопорушення в Україні» одна зі 

спеціальних дисциплін, яка спрямована на опанування та розвиток знань у 
системі запобігання і протидії корупції, ознайомлення з антикорупційною 
політикою та визначенням відповідальності за корупційні  правопорушення.   

Мета та завдання методичних рекомедацій 
Мета: 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. Водночас метою є формування у слухачів понять стосовно 
системи відповідальності суб'єктів корупційних правопорушень, які необхідні 
для практичної діяльності у сфері запобігання і протидії корупції. 

Завдання: надати початкові знання щодо сутності відповідальності 
суб'єктів корупційних правопорушень, 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 методичних рекомендацій студентповинен знати: 

1. поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток; 
2. суб'єкти запобігання і протидії корупції; 
3. чинники, що обумовлюють корупцію; 
4. нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції та участь у 

такій діяльності ; 
5. повноваження антикорупційних органів в Україні; 
6. кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за корупційні 
діяння; 
7. основи антикорупційної стратегії; 
8. організаційні засади протидії корупції; 
9. можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності. 
вміти: 
1. аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища; 
2. визначати суб'єкти запобігання і протидії корупції та вміти звертатися до 

них з відповідними запитами 
3. досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній 

практиці; 
4. аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 

Україні; 
5. аналізувати антикорупційне законодавство та визначати основні напрями 

у питаннях запобігання і протидії корупції; 
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6. розробляти окремі антикорупційні заходи у сфері своєї професійної 
діяльності. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«Відповідальність за корупційні правопорушення в Україні » 

 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль І .Теоретичні проблеми формування поняття 

корупції та відповідальності за її вчинення   
  Поняття корупції та її історичний розвиток    
  Розвиток законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в 

Україні та відповідальності за корупційні правопорушення    
  Аналіз розвитку системи відповідальності за корупційні 

правопорушення      
  Загальні засади щодо відповідальності за корупційні правопорушення      

 Змістовий модуль 2.Система законодавства у сфері 
відповідальності за корупційні правопорушення    

  Поняття юридичної відповідальності та її види     
  Розвиток відповідальності за корупційні правопорушення в Україні  
  Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення   
  Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення  
  Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення  
0.  Відповідальність за корупційні правопорушення у зарубіжних країнах 

.  Міжнародний досвід запобігання і протидії корупції та 
відповідальності за зазначені правопорушення  

 Разом годин 60 
 
 

ЗМІСТ 
дисципліни  

Змістовий модуль І Теоретичні проблеми формування засад запобігання і 
протидії корупції та створення антикорупційних органів   

 
Тема  1.Поняття корупції та її історичний розвиток    

 
Формування поняття категорії «корупція». Об’єктивні причини 

поширеності корупції в суспільстві. Корупція в різних суспільних формаціях 
та протидія її розвитку. Суб’єктивні причини поширеності корупції в 
суспільстві. Історичний розвиток корупційних правопорушень. Основні форми 
корупції. Основні суб'єкти корупційних правопорушень. Корупційні злочини 
та їх визначення в законодавстві. Міжнародні документи у сфері запобігання і 
протидії корупції. Приклади держав, які ефективно діють у сфері запобігання і 
протидії корупції  
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Питання для самоконтролю 
 

1. Об’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
2. Корупція в різних суспільних формаціях та протидія її розвитку.  
3. Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
4. Історичний розвиток корупційних правопорушень.  
5. Основні форми корупції. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Формування поняття категорії «корупція». 
2. Міжнародні документи у сфері запобігання і протидії корупції.  
3. Запобігання та протидія корупції в зарубіжних країнах. 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
 
Тема  2. Розвиток законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в 
Україні та відповідальності за корупційні правопорушення    
    

Перші законодавчі акти у сфері запобігання і протидії корупції в Україні. 
Принципи побудови законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 
Основні суб'єкти корупційних правопорушень в Законі України «Про боротьбу 
з корупцією». Суб'єкти запобігання і протидії корупції в Законі України «Про 
боротьбу з корупцією». Формування першої антикорупційної стратегії. Зміна 
пріоритетів у законодавстві після прийняття Закону України «Про запобігання 
і протидію корупції» у 2009 році. Новели законодавства у Законі України «Про 
запобігання і протидію корупції» 2011 року. Антикорупційна стратегія 2011 
року та її основні напрями. Антикорупційна стратегія 2014 року та її 
відмінності. Закон України «Про запобігання корупції» 2014 року. Зміни у 
статусі правоохоронних органів, які є суб'єктами запобігання і протидії 
корупції. Перші спроби визначення кримінальної відповідальності за 
корупційні правопорушення.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Перші законодавчі акти у сфері запобігання і протидії корупції в Україні.  
2. Принципи побудови законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.  
3. Основні суб'єкти корупційних правопорушень в Законі України «Про 

боротьбу з корупцією».  
4. Зміна пріоритетів у законодавстві після прийняття Закону України «Про 

запобігання і протидію корупції» у 2009 році.  
5. Новели законодавства у Законі України «Про запобігання і протидію 

корупції» 2011 року.  
6. Антикорупційна стратегія 2011 року та її основні напрями.  
7. Антикорупційна стратегія 2014 року та її відмінності.  
8. Закон України «Про запобігання корупції» 2014 року.  
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Теми для рефератів 
 

1. Антикорупційна стратегія 2014 року та її відмінності. 
2. Зміни у статусі правоохоронних органів, які є суб'єктами запобігання і 

протидії корупції. 
3. Перші спроби визначення кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення.  
 

 [Література 1,2,3,4,5 22,23,24,25,26,27,28,29,30]  
 

Тема  3. Аналіз розвитку системи відповідальності за корупційні 
правопорушення      

 
Суб'єкти корупційних правопорушень. Суб'єкти запобігання і протидії 

корупції в Законі України «Про боротьбу з корупцією» та їх відповідальність. 
Суб'єкти запобігання і протидії корупції в Законі України «Про запобігання 
корупції» 2014 року. Недоліки закону та окремі факти порушень з боку 
суб'єктів запобігання і протидії корупції у складанні відповідної документації 
про притягнення до відповідальності. Внесення змін до адміністративного 
законодавства та визначення адміністративної відповідальності за корупційні 
правопорушення. Зміни у кримінальному законодавстві та визначення нових 
видів відповідальності за корупційні правопорушення. Доповнення до 
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції щодо кримінальної 
відповідальності.  

 
Питання для самоконтролю 

    
1. Суб'єкти корупційних правопорушень.  
2. Суб'єкти запобігання і протидії корупції.  
3. Внесення змін до адміністративного законодавства та визначення 

адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. 
4. Зміни у кримінальному законодавстві та визначення нових видів 

відповідальності за корупційні правопорушення.  
5. Доповнення до законодавства у сфері запобігання і протидії корупції щодо 

кримінальної відповідальності.  
 

Теми для рефератів 
 
 
1. Система відповідальності за корупційні  правопорушення в Україні. 
2. Зміни в законодавстві стосовно відповідальності корупціонерів  
 

 [Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]  
 

Тема 4.Загальні засади щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення      
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Аналіз системи запобігання і протидії корупції та відповідальності за 

корупційні правопорушення. Загальні засади формування системи 
відповідальності за корупційні правопорушення. Суб'єкти, які складають 
матеріали для притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення. 
Зв'язок відповідальності за корупційні правопорушення та запобіганням і 
протидією корупції. Попереджувальна дія відповідальності за корупційні 
правопорушення. Ефективність попереджувальної дії відповідальності за 
корупційні правопорушення. Суворість відповідальності за корупційні 
правопорушення та її вплив на вчинення нових правопорушень. Активність 
корупціонерів у різних сферах діяльності та відмінність відповідальності за 
різні корупційні правопорушення  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Загальні засади формування системи відповідальності за корупційні 

правопорушення.  
2. Суб'єкти, які складають матеріали для притягнення до відповідальності за 

корупційні правопорушення. 
3. Діяльність Національного антикорупційного бюро та відповідальність за 

корупційні  правопорушення  
4. Зв'язок відповідальності за корупційні правопорушення та запобіганням і 

протидією корупції.  
5. Попереджувальна дія відповідальності за корупційні правопорушення.  
6. Ефективність попереджувальної дії відповідальності за корупційні 

правопорушення.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції у сфері 

запобігання і протидії корупції. 
2. Питання створення антикорупційного суду. 

 
 [Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
Змістовий модуль 2.Система суб'єктів запобігання і протидії корупції 

та її розвиток    
 

Тема  5 .Поняття юридичної відповідальності та її види     
 
Спрямованість юридичної відповідальності. Охорона правопорядку та 
попередження правопорушень за допомогою юридичної відповідальності. 
Види юридичної відповідальності. Дисциплінарна відповідальність та 
притягнення осіб до відповідальності які вчинили дисциплінарні 
правопорушення. Особливість дисциплінарної відповідальності у сфері 
запобігання і протидії корупції. Матеріальна відповідальність. Цивільно-
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правова відповідальність. Адміністративна відповідальність та її особливості у 
сфері запобігання і протидії корупції. Кримінальна відповідальність у сфері 
запобігання і протидії корупції  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Види юридичної відповідальності.  
2. Дисциплінарна відповідальність та притягнення осіб до відповідальності які 

вчинили дисциплінарні правопорушення.  
3. Особливість дисциплінарної відповідальності у сфері запобігання і протидії 

корупції.  
4. Матеріальна відповідальність.  
5. Цивільно-правова відповідальність.  
6. Адміністративна відповідальність та її особливості у сфері запобігання і 

протидії корупції.  
7. Кримінальна відповідальність у сфері запобігання і протидії корупції  
 
 

Теми для рефератів 
 
1. Види кримінальних покарань за корупційні  злочини. 
2. Адміністративні покарання за корупційні  правопорушення. 

  
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
Тема  6. Розвиток відповідальності за корупційні правопорушення в 
Україні  
 
Виділення відповідальності за корупції правопорушення в окремий вид 
відповідальності. Диференціація відповідальності за правопорушення у сфері 
корупції. Перші спроби виокремити спеціальні види відповідальності за 
корупційні правопорушення. Систематизація відповідальності за корупції 
правопорушення. Суб'єкти корупційних правопорушень та диференціація 
відповідальності за такі правопорушення. Суб'єкти, які мають притягати осіб 
за вчинення корупційних правопорушень. Виникнення адміністративної 
відповідальності у сфері запобігання і протидії корупції. Зміни в термінології 
щодо кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 
Дискусія про виникнення політичної відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень.  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Виділення відповідальності за корупції правопорушення в окремий вид 

відповідальності.  
2. Диференціація відповідальності за правопорушення у сфері корупції.  
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3. Перші спроби виокремити спеціальні види відповідальності за корупційні 
правопорушення.  

4. Систематизація відповідальності за корупції правопорушення.  
5. Виникнення адміністративної відповідальності у сфері запобігання і 

протидії корупції.  
6. Зміни в термінології щодо кримінальної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень.  
7. Дискусія про виникнення політичної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Кримінальна відповідальність за корупційні  правопорушення. 
2. Заміна поняття хабар на незаконне збагачення.  
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 
 
Тема  7. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення   
Реформування законодавства про кримінальну відповідальність за корупційні 
правопорушення. Види злочинів, за які корупціонери притягаються до 
відповідальності. Поділ злочинів у сфері запобігання і протидії корупції на 
групи. Перша група кримінальної відповідальності за корупційні  
правопорушення. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Викрадення, 
привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим становищем (ст. 262 КК України). 
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем (ст. 308 КК України). Викрадення, 
привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 312 КК України). 
Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи 
заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 
та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313 КК України). Порушення 
встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК України). Викрадення, привласнення, 
вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом 
шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 
357 КК України). Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а 
також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем (ст. 410 КК України).Друга група корупційних злочинів. 
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 
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надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 
перевищенням (ст. 210 КК України). Підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації (ст. 354 КК України). Зловживання владою або 
службовим становищем (ст. 364 КК України) Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України). Зловживання 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК 
України). Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою (ст. 368 КК України). Незаконне збагачення (ст. 
368-2 КК України). Підкуп службової особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3 КК України). 
Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України). Пропозиція, 
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК 
України). Зловживання впливом (ст. 369-2 КК України). 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Реформування законодавства про кримінальну відповідальність за 
корупційні правопорушення.  

2. Види злочинів, за які корупціонери притягаються до відповідальності.  
3. Поділ злочинів у сфері запобігання і протидії корупції на групи.  
4. Перша група кримінальної відповідальності за корупційні  

правопорушення.  
5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем 
6. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації. 
7.  Зловживання владою або службовим становищем  
8. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми.  
9. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.  
10. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Зміни в законодавстві стосовно кримінальної  відповідальності за 
корупційні  злочини. 

2. Особливості притягнення до відповідальності за корупційні  злочини. 
3. Одержання неправомірної вигоди як злочин. 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 
 
Тема  8.Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення  
 
Зміни в законодавстві про відповідальність за корупційні  правопорушення. 
Уповноважені державою органи, які виявляють правопорушення у сфері 
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протидії адміністративній корупції. Діяльність Національної поліції України, 
прокуратури та Служби безпеки України у сфері виявлення адміністративних 
правопорушень корупційного спрямування. Отримання інформації про 
вчинення адміністративного корупційного правопорушення та розгляд справ 
про зазначені правопорушення. Терміни розгляду справ про адміністративні 
корупційні  правопорушення. Особливості розгляду справ про адміністративні 
правопорушення щодо осіб , які вчинили корупційні  правопорушення   
Виділення корупційних правопорушень у главу 13-А Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Суб’єкти відповідальності за 
адміністративні корупційні правопорушення. Терміни накладання стягнення за 
корупційні  правопорушення. Види покарань за корупційні  правопорушення. 
Суб'єкти, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення. Терміни надсилання справи про адміністративні 
правопорушення.  Розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні 
правопорушення. Компетенція судів щодо розгляду справ про адміністративні 
корупційні  правопорушення. Обов'язкова присутність особи справа, якої 
розглядається. Привід особи, справа якої розглядається. Терміни розгляду 
справи про адміністративні корупційні  правопорушення. Обов'язкова участь 
прокурора при розгляді справ про адміністративні корупційні  
правопорушення. Термін надсилання постанови суду для виконання після 
прийняття рішення по справі про адміністративні корупційні  правопорушення  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Терміни розгляду справ про адміністративні корупційні  правопорушення.  
2. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення щодо 

осіб, які вчинили корупційні  правопорушення    
3. Виділення корупційних правопорушень у главу 13-А Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.  
4. Суб’єкти відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення.  
5. Терміни накладання стягнення за корупційні  правопорушення. Види 

покарань за корупційні  правопорушення.  
6. Суб'єкти, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення.  
7. Розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні правопорушення.  
8. Компетенція судів щодо розгляду справ про адміністративні корупційні  

правопорушення.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Відмінність адміністративного стягнення та кримінальної  відповідальності 

за корупційні  правопорушення. 
2. Система адміністративних корупційних правопорушень. 
3. Особливості розгляду справ про адміністративні корупційних 

правопорушення. 
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[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
Тема  9.Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення 
Дисциплінарна відповідальність державних службовців та її сутність. 
Обов’язки відповісти за вчинене корупційне порушення. Правова підстава 
притягнення до дисциплінарної відповідальності. Вчинення дисциплінарного 
проступку. Невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків. 
Перевищення своїх повноважень. Порушення обмежень, пов’язаних із 
проходженням державної служби. Вчинок, який порочить державного 
службовця або дискредитує державний орган, у якому він працює. Заходи 
дисциплінарного впливу. Попередження про неповну службову відповідність. 
Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на 
вищу посаду. Відсторонення державного службовця від виконання 
повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Тривалість 
відсторонення від виконання повноважень за посадою. Службове 
розслідування. Тривалість службового розслідування. Термін притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. Продовження терміну притягнення до 
дисциплінарної відповідальності  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Дисциплінарна відповідальність державних службовців та її сутність. 
2. Правова підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності.  
3. Вчинення дисциплінарного проступку.  
4. Невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.  
5. Перевищення своїх повноважень.  
6. Порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби.  
7. Заходи дисциплінарного впливу.  
8. Попередження про неповну службову відповідність.  
9. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за 

посадою із збереженням заробітної плати.  
10. Службове розслідування.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Тривалість службового розслідування. 
2. Термін притягнення до дисциплінарної відповідальності за корупційні  

правопорушення. 
3. Продовження терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності 

основні підстави. 
 
Тема  10.Відповідальність за корупційні  правопорушення у зарубіжних 
країнах  
Поняття корупції в зарубіжних країнах. Створення ефективного механізму 
запобігання і протидії корупції. Віднесення до найбільш ефективних країн 
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щодо протидії корупції: Фінляндію, Данію, Нову Зеландію, Ісландію, 
Сінгапур, Швецію, Канаду, Нідерланди, Люксембург, Норвегію, Австралію, 
Швейцарію, Велику Британію, Австрію, Ізраїль, США, Чилі, Ірландію, 
Німеччину. Організація активної протидії корупційним проявам у зарубіжних 
країнах. Створення відповідної правової бази запобігання  і протидії корупції. 
Залучення до протидії корупційним проявам громадських організацій. 
Постійна звітність та гласність щодо виявлення корупції та обговорення 
наслідків. Покарання за корупційні дії. Інформування громадян про факти 
корупції та вжиті заходи щодо покарання осіб, причетних до корупції . 
Розробка системи моніторингу можливих місць виникнення корупційних дій у 
державних та громадських організаціях і суворого контролю за діяльністю 
осіб, які там працюють. Створення системи прав і обов’язків посадових осіб із 
визначенням міри відповідальності за порушення посадової етики та 
корупційні прояви. М’яке і жорстке покарання за корупцію в окремих країнах. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Організація активної протидії корупційним проявам у зарубіжних країнах.  
2. Створення відповідної правової бази запобігання  і протидії корупції.  
3. Залучення до протидії корупційним проявам громадських організацій.  
4. Постійна звітність та гласність щодо виявлення корупції та обговорення 

наслідків.  
5. Покарання за корупційні дії.  
6. Інформування громадян про факти корупції та вжиті заходи щодо 

покарання осіб, причетних до корупції .  
7. Розробка системи моніторингу можливих місць виникнення корупційних 

дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за 
діяльністю осіб, які там працюють.  

8. Створення системи прав і обов’язків посадових осіб із визначенням міри 
відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Запобігання і протидія корупції в Грузії та інших країнах колишнього 

Радянського Союзу 
2. Досвід систем запобігання і протидії корупції в зарубіжних країнах та його 

використання в Україні 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 
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