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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В основу методики оволодіння цією навчальною дисципліною покладено 
систематичну й активну самостійну роботу студентів з вивчення наукової 
літератури, нормативних актів, підручників та наукової літератури у сфері 
правових основ організації запобігання і протидії корупції в державних 
органах. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення правових основ 

організації запобігання і протидії корупції в державних органах, пізнання основ 
та проблемних питань організації запобігання і протидії корупції в державних 
органах, пропозицій до покращення правового регулювання в даній сфері. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у слухачів теоретичні і практичні знання 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 вияву 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 виявів; створити основу для формування 
антикорупційної культури вітчизняних державних службовців. 

 

Вимоги до знань та умінь 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток; 
- чинники, що зумовлюють 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; 
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- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 
здійснення аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного 
життя в Україні; 

- досліджувати процес формування корупції у світовій та вітчизняній 
практиці; 

- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 
Україні; 

- здійснювати кваліфікацію корупційних діянь; 
- розробляти комплекс антикорупційних заходів. 
 

 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних 
органах» 

 

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. 

Тема 5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії. 
Тема 6. Державний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційної стратегії. 
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. 
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2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з\п 

Теми Л С 

1.1. Сутність та поняття корупції 2  

1.2. Антикорупційна стратегія України – один із 
пріоритетів запобігання та протидії корупції 

 

  

1.3. Засади забезпечення державної антикорупційної 
політики 

 2 

1.4. Мета та пріоритетні завдання державної 
антикорупційної політики 

 

  

1.5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії   

1.6. Державний та громадський контроль за 
реалізацією антикорупційної стратегії 

 

2  

1.7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії 
корупції 

  

1.8. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів 
у системі публічної адміністрації 

 

  

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

 

  

1.10. Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова 
реформування державного управління та державної 
служби України 

  

1.11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та 
протидії корупції 
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3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного 
вивчення курсу «Правові основи організації запобігання і протидії корупції в 
державних органах».  

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від 
останньої цифри номера особової справи студента (за реєстрацією заочного 
відділення). Слід уважно поставитися до вибору варіанту, тому що робота, 
виконана не за тим варіантом, повертається студенту без перевірки.  

Розпочинаючи виконання контрольної роботи, студент повинен пам’ятати 
основні вимоги, що пред’являються до оформлення роботи. 

Необхідно: 
1. правильно оформити титульну сторінку: вказати назву дисципліни, 

прізвище, ім’я та по батькові, групу, курс, навчальний заклад, 
номер особової справи; 

2. сторінки пронумерувати; 
3. вказати номер варіанту; 
4. назву кожного питання підкреслити; 
5. наприкінці роботи вмістити список використаної літератури; 
6. якщо використовується зошит в клітинку, то текст писати через 
клітинку; 
7. роботу писати розбірливим почерком, її обсяг повинен складати 22-

25 сторінок. 
 

3.1. Порядок виконання роботи: 
1. Насамперед потрібно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з 

тематичним планом і за таблицею варіантів визначити питання своєї 
контрольної роботи. 

2. У списку літератури, який вміщено наприкінці методичних вказівок, 
підібрати літературу, яку можна використовувати при розкритті цього питання 
( якщо у вас є інша, не застаріла література, можете використовувати ту, яка є). 

 

3.2. Питання контрольної роботи 

1. Національне антикорупційне бюро України як спеціальний суб’єкт 
протидії корупції. 

2. Національне агентство з питань запобігання корупції як спеціально 
уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 

3. Органи Національної поліції як спеціально уповноважений суб’єкт у 
сфері протидії корупції. 

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

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища.  

6. Обмеження щодо одержання подарунків. 

7. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
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поводження з ними. 

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності.  

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

10. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  
11. Поняття та види конфлікту інтересів. 

12. Система заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

13. Загальні засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

14. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.  
15. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті. 
16. Перегляд службових повноважень як захід врегулювання конфлікту 

інтересів. 

17. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем з метою 
врегулювання конфлікту інтересів. 

18. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту 
інтересів. 

19. Особливості врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих 
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

20. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 
підприємств чи корпоративних прав. 

21. Правила етичної поведінки серед заходів запобігання та протидії 
корупції. 

22. Адміністративно-правові засади проведення спеціальної перевірки 
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування. 

23. Порядок проведення спеціальної перевірки як заходу запобігання 
корупції. 

24. Результати проведення спеціальної перевірки як заходу запобігання 
корупції. 

25. Фінансовий контроль у системі заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію корупції. 

26. Інформація, що зазначається в декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

27. Порядок обліку та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування. 

28. Порядок та види контролю за деклараціями осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. 

29. Підстави та порядок проведення повної перевірки декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого 
самоврядування. 

30. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 
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