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Анотація  

У Тезах розглянуто складову навчальної дисципліни «Запобігання корупції та 

виховання доброчесності військовослужбовців» у підготовці громадян України, які проходять 

військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, проведено аналіз підходів 

до зниження ризиків корупції та виховання доброчесності військовослужбовців, наведені 

напрямки проведення різних форм занять, організації інформування та контролю під час 

навчання та військової служби в Збройних Силах України. 
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Summary 

Theses consider the component of the discipline "Prevention of Corruption and 

Education of the Integrity of Servicemen" in the training of Ukrainian citizens undergoing 

military training under the reserve officer training program, analysis of approaches to 

reducing the risks of corruption and education of the integrity of servicemen. and control 

during training and military service in the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: corruption, integrity, prevention, education, theoretical and methodological 

principles. 

 

Корупція є проблемою, вирішення якої для України є надзвичайно актуальною 

справою. Тотальна системна корупція може негативно впливати на рівень довіри 

суспільства до військової організації в цілому. Обмежені через корупційні дії 

спроможності та низький рівень військової дисципліни і бойового духу знижують 

рівень довіри до ЗС України та військових підрозділів держави, які беруть участь у 

різних міжнародних миротворчих операціях. Тому кожний військовослужбовець, 

особливо майбутні офіцери після навчання у військових навчальних закладах, повинні 

оволодіти знаннями про нормативно-правове регулювання антикорупційної діяльності, 

правові механізми запобігання та протидії проявам корупції, а також формування і 

закріплення практичних навичок та умінь застосування антикорупційного 

законодавства у службовій діяльності. 

Метою вивчення громадянами України кафедри військової підготовки 

навчальної дисципліни «Запобігання корупції та виховання доброчесності 

військовослужбовців» є забезпечення невідворотності покарання за корупційні 

правопорушення, зміцнення доброчесності в оборонному секторі в умовах протидії 

зовнішній агресії та відновлення територіальної цілісності України. 

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з навчальної 

дисципліни “Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців” 

громадяни військової кафедри, які проходять військову підготовку, дають можливість 

використовувати в Збройних Силах України ефективні знання з теоретико-

методологічних засад запобігання корупції та виховання доброчесності професійної 

діяльності військовослужбовців, здатність використовувати знання механізмів 



регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій 

військової моралі, організовувати та проводити цільове інформування з особовим 

складом підрозділу, використовуючи знання з теоретико-методологічних засад 

запобігання корупції з метою виховання доброчесності професійної діяльності. 

Майбутній офіцер – випускник кафедри військової підготовки, під час служби в 

ЗС України, отримавши знання з навчальної дисципліни «Запобігання корупції та 

виховання доброчесності військовослужбовців» міг грамотно: 

- організовувати та проводити цільове інформування з особовим складом 

підрозділу, використовуючи знання з організаційно-правових засад запобігання 

корупції з метою виховання доброчесності професійної діяльності;  

- систематично контролювати та перевіряти особовий склад підрозділу щодо 

доброчесності у виконанні службових обов’язків та поставлених завдань; 

- виконувати службові обов’язки у військах, на відповідних посадах, 

дотримуючись особисто норм військового етикету та традицій військової моралі та 

вимагаючи цього від підлеглих; 

- проведення різних форм занять з особовим складом для забезпечення базового 

рівня обізнаності та усвідомлення на рівні, необхідному для виконання службових 

обов’язків; 

- проведення з командним складом підрозділу тестування, після теоретичних 

занять, за результатами якого слухачі підтвердили набуті компетенції щодо дотримання 

правил доброчесної поведінки, вміння приймати рішення, спрямовані на зниження 

корупційних ризиків. 

Результатом засвоєння програми підготовки з навчальної дисципліни: 

«Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців» є набуття 

громадянами України міжнародного досвіду та досвіду України щодо підходів до 

зниження ризиків корупції, зробити загальний огляд понять, «корупція», «корупційний 

ризик», «прозорість», «виховання доброчесності військовослужбовців» та узагальнити 

антикорупційну політику в Україні та її оборонному секторі. 
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