
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

 

1. Які історичні витоки корупції?  

2. Які моделі корупції склалися у світі?  

3. Які проблеми породжують корупцію в країнах, що переживають 

перехідний період?  

4. Які форми прояву корупції?  

5. В чому полягає соціальна сутність корупції?  

6. Що обумовлює небезпечність політичної корупції і які шляхи її 

обмеження?  

7. В чому полягають наслідки корупції?  

8. В чому полягає правовий аспект корупції?  

9. Яке розуміння корупційних злочинів за кордоном?  

10. Назвіть наслідки корупції  

11. Що розуміють під антикорупційною стратегією України?  

12. Які умови формування та реалізації антикорупційної політики?  

13. Які умови успішної протидії корупції в Україні?  

14. Що є стратегічною метою антикорупційної політики?  

15. Які пріоритетні завдання антикорупційної політики і напрями її 

реалізації?  

16. Які органи здійснюють державний контроль за реалізацією Стратегії?  

17. В чому полягає механізм громадського контролю у цій сфері?  

18. Назвіть основні корупційні ризики інституційно-функціонального 

характеру в системі публічної адміністрації України?  

19. Що таке конфлікт інтересів?  

20. Які заходи необхідні для зменшення корупційних ризиків в сфері 

публічної влади?  

21. На які органи публічної влади покладаються функції запобігання і 

протидії корупції?  

22. Що складає правову основу участі громадськості по запобіганню і 

протидії корупційних проявів?  



23. В чому полягає роль громадськості як суб’єкту запобігання і протидії 

корупції?  

24. Які основні заходи громадськості щодо запобігання і протидії корупції?  

25. Які державні органи зобов’язані інформувати громадськість про заходи 

щодо запобігання і протидії корупції?  

26. В чому полягає державний захист осіб, які надають допомогу в 

запобіганні та протидії корупції?  

27. Якими нормативно-правовими актами регулюються правовідносини, 

що складаються у сфері державної служби?  

28. В чому полягає проблемність питання етики державного службовця?  

29. За рахунок яких категорій розширено коло суб'єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення?  

30. Які спеціально уповноважені суб'єкти, що здійснюватимуть заходи 

щодо виявлення, припинення та розслідування  корупційних правопорушень 

вперше передбачені Законом?  

31. Які обмеження для державних службовців передбачено законодавством 

України щодо попередження корупції?  

32. До яких видів юридичної відповідальності можливе притягнення за 

вчинення корупційних діянь?  

33. Які правові наслідки притягнення до юридичної відповідальності за 

вчинення корупційних діянь?  

34. Які правові наслідки порушення державними службовцями та іншими 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави спеціальних 

обмежень якщо воно не містить складу злочину?  

35. Які заходи сприятимуть активізації виявлення корупційних діянь?  

36. Які заходи необхідні для вдосконалення діяльності щодо притягнення 

до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних діянь?  

37. Надайте визначення злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг.  

38. Надайте визначення поняття «неправомірна вигода».  

39. Що таке хабар?  



40. Що слід розуміти під істотною шкодою у злочинах у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних 

послуг?  

41. Надайте визначення тяжких наслідків у злочинах у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних 

послуг?  

42. Надайте визначення поняття «службова особа».  

43. Визначте поняття корупції згідно Закону України «Про запобігання 

корупції»?  

44. Сформулюйте основні ознаки корупції в Україні?  

45. Розкрийте сучасний стан і тенденції корупції в Україні?  

46. Означте правове регулювання запобігання та протидії корупції в 

Україні?  

47. Охарактеризуйте зміни, що внесені у законодавство України у зв’язку з 

прийняттям закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»?  

48. Визначте антикорупційну стратегію України.  

49. Окресліть міжнародний досвід запобігання корупції.  

50. Назвіть основні складові системи антикорупційного законодавства?  

51. На які основні групи поділяються суб’єкти боротьби з корупцією?  

52. Які органи здійснюють контроль і нагляд за виконанням законів у сфері 

боротьби з корупцією?  

53. Назвіть основну мету державної політики у галузі боротьби з 

корупцією? 

54. Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у 

законодавстві провідних країн світу.  

55. Метод «перевірки на корупційну стійкість» державних службовців.  

56. Основоположні принципи функціонування антикорупційних систем 

європейських держав.  



57. Закон про хабарництво в публічних організаціях від 1889 року та Закон 

про запобігання корупції від 1916 року як основа британського кримінального 

законодавства про корупцію.  

58. Директива федерального уряду Німеччини по боротьбі з корупцією в 

федеральних органах управління. 

59. Рекомендації з дотримання Кодексу антикорупційної поведінки ФРН. 

60. Oсобливості антикорупційної стратегії та антикорупційного 

законодавства США.  
 


