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Мета та завдання навчальної дисципліни «Правові основи організації 

запобігання і протидії корупції в державних органах» 

 

Робоча програма з дисципліни «Правові основи організації запобігання і 

протидії корупції в державних органах» розроблена з урахуванням сучасної 

правової антикорупційної парадигми, пріоритетних напрямів державної 

антикорупційної політики, форм, методів і напрямів її здійснення, ґрунтується на 

новітніх досягненнях адміністративно-правової науки та чинному  законодавстві 

України. 

Об’єктом вивчення є корупція як складне багатоаспектне явище, її сутність та 

зміст. Структурними складовими об’єкту вивчення є: суспільні та економічні 

детермінанти корупції та механізми її дії в сучасних умовах. 

Предметом дисципліни є теоретичні та практичні знання щодо запобігання та 

протидії корупції. 

Мета навчальної дисципліни – 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. 

      



     Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки  за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Дисципліна «Правові основи організації запобігання протидії корупції в державних 

органах» належить до циклу спеціальних дисциплін підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр»  спеціальності « Право». 

    Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з 

наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права «Кримінальне 

право», «Кримінально-процесуальне право»,  «Податкове право», «Цивільне право», 

«Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми цивільного права» та рядом 

інших. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
знати: 

- знання поняття та сутності корупції, її вплив на суспільний розвиток;  

- знання про чинники, що обумовлюють корупцію;  

- знання нормативно-правової бази запобігання та протидії корупції;  

- знання про кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за 

корупційні діяння;  

          вміти: 

-  вміння аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища; 

- вміння визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час здійснення 

аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного  життя в Україні;  

- вміння досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній 

практиці; 

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

- вміння здійснювати кваліфікацію корупційних діянь;  

- вміння розробляти комплекс антикорупційних заходів;  

- залучати інститути громадянського суспільства в сфері боротьби з корупцією. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 
рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня сформованості 
вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 



 

 

 

 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 

 

 

 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій 



НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з\п 

Теми Всього Л СЗ СРС ІКР Форма 

контролю 

1. Сутність та поняття корупції 9 2 2 5  У, ПК 

2. Антикорупційна стратегія України – 

один із пріоритетів запобігання та протидії 
корупції 

 

9 2 2 5  У 

3. Засади забезпечення державної 
антикорупційної політики 

7 2 - 5  У, ПК, СРС 

4. Мета та пріоритетні завдання державної 
антикорупційної політики 

 

8 1 2 5  У 

5. Механізми реалізації антикорупційної 
стратегії 

6 1 - 5  У, ПК 

6. Державний та громадський контроль за 
реалізацією антикорупційної стратегії 

 

6 1 - 5  У, ПК, СРС 

7. Публічна влада в Україні: проблеми 
протидії корупції 

6 1 - 5  У, ПК 

8. Інституційні та функціональні 
конфлікти інтересів у системі публічної 
адміністрації 

 

6 1 - 5  У, ПК, СРС 

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

 

12 1 1 10  У, ПК 

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

11 1 - 10  У, ПК 

11. Роль громадськості у заходах щодо 
запобігання та протидії корупції 

 

10 1 1 8  У, ПК, СРС 

 ВСЬОГО 90 14 8 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ 

 

- усне опитування — У 

- контрольні роботи — КР 

- перевірка конспектів — ПК 

- перевірка завдань для самостійної роботи — СР 

- тестування — Т  

- колоквіум — К 

- інші —  ____________________                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Сутність та поняття корупції 

Поняття категорії «корупція». Об’єктивні причини поширеності корупції в 

Україні. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. Основні методи та 

заходи запобігання корупції. 

 

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. 

 

Тема 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 

Загальні положення. Проблематика формування та реалізації державної 

антикорупційної політики. Запобігання корупції. Покарання за корупцію. 

Формування негативного ставлення до корупції. Оцінка результатів та механізм 

реалізації антикорупційної стратегії. 

 

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, створення умов для розвитку економіки, 

забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення, зниження 

рівня корупції в Україні. Усунення причин і умов, що її зумовлюють, відкритості та 

гласності при прийнятті рішень та оприлюдненні їх у засобах масової інформації, 

проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. 

Тема 5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії 

Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 



Напрями реалізації антикорупційної стратегії: а) аналіз законодавства з метою 

виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних 

правопорушень, підготовки пропозицій з удосконалення законодавства про 

запобігання та протидію корупції; б) здійснення антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів; в) збирання та аналіз інформації про 

реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності, 

виявлення чинників, що сприяють корупційним виявам, підготовки пропозицій 

щодо їх усунення; г) посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні 

корупції; ґ) забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти 

корупції (ГРЕКО); д) створення єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення; е) 

запровадження служб внутрішнього контролю державних органів влади; є) 

запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового 

підпису в органах влади та судах; ж) запровадження соціальної реклами з питань 

протидії корупції; з) запровадження обов'язкової навчальної програми з питань 

протидії та запобіганню корупції для працівників публічної служби. 

 

Тема 6. Державний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційної стратегії 

Державний контроль за реалізацією стратегії здійснюють: Президент України; 

Верховна Рада України; Уряд України та спеціально уповноважений орган (особа) з 

питань антикорупційної політики в межах їхніх повноважень, визначених 

Конституцією і законами України; центральні органи виконавчої влади України; 

спеціально уповноважені суб’єкти, утворені відповідно до законів України, в межах 

своїх повноважень забезпечують виконання передбачених чинними законодавством 

завдань щодо реалізації Стратегії; інші органи виконавчої влади, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують виконання завдань 

щодо протидії та запобіганню корупції в межах своїх повноважень. 

 

Тема 7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 



Поняття публічної влади в Україні. Корупційні ризики у 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. 

 

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, полягають у поєднанні 

в одному органі виконавчої влади функцій з вироблення політики та нормотворчості 

з функціями поточного адміністрування (у т. ч. надання адміністративних послуг та 

контрольно-наглядової діяльності). 

Проблемами підзаконної нормотворчості, зокрема, є: а) коли органи виконавчої 

влади, які мають застосовувати законодавство, самостійно розробляють таке 

законодавство «для себе», керуючись насамперед відомчими (корпоративними) 

інтересами. Наприклад, нормативні акти, які застосовують податкові органи, 

розробляються не Міністерством фінансів, а самою Державною податковою 

адміністрацією; б) органи виконавчої влади своїми актами або актами, які вони 

готують, «розширюють» власні повноваження (тобто поширено тлумачать норми 

закону, в т. ч. шляхом визначення додаткових, не передбачених законом 

повноважень, а також засобів виконання покладених на орган завдань). 

 

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. 

 



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. 

 

Тема 11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії 

корупції 

Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних 

виявів. 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. Основні заходи 

громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 
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його використання в Україні / О. М. Мельник // Публічне урядування. – 2016. – № 3 

(4). – С. 93–100.  

5. Бєлова І. В. Корупція як елемент системного ризику в економіці України /                

І. В. Бєлова // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – 

С. 78–83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 



Самостійна робота студентів полягає у глибокому опрацюванні висвітлених в 

лекційному матеріалі питань, додатковому вивченні окремих питань курсу. 

Самостійна робота включає в себе роботу над питаннями для самостійного 

вивчення.  

 

Тема 1. Сутність та поняття корупції 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Охарактеризуйте специфіку природи корупції як негативного соціально-

правового феномену, визначте етимологію слова «корупція». 

2. На підставі аналізу правових пам’яток та спеціальної історико-правової 

літератури з’ясуйте історичні витоки, соціальні передумови та прояви корупції, а 

також своєрідність вироблених та апробованих владою на різних стадіях державно-

правового розвитку підходів до запобігання та протидії корупції. 

3. Проаналізуйте засади антикорупційної доктрини, сформульованої 

представниками дореволюційної наукової школи.  

4. Визначте основоположні теоретико-методологічні засади сучасної 

цивілізаційної правової антикорупційної парадигми. 

5. Визначте соціальну «цінність» корупції, здійсніть класифікацію 

корупційних проявів, виокремте основні причини високої корупції, види та 

найпоширеніші форми корупційних проявів. 

6. Охарактеризуйте психологічний та моральний аспекти корупції, з’ясуйте 

сутність етичної оцінки корупції. 

 

Контрольні питання: 

1. Які є історичні форми прояву корупції як соціально-правового явища? 

2. Які вчені досліджували феномен корупції дореволюційної наукової школи?  

3. Визначте поняття, сутність, зміст та сучасної антикорупційної правової 

парадигми. 

4. Які є фактори сприяння існуванню та поширенню корупції в Україні? 

5. Які концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні Вам 



відомі? 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії /          

[С. В. Дрьомов, Ю. Г. Кальниш, Д. Б. Клименко та ін.] ; за ред. Ю. Г. Кальниша. – 

Київ : Пріоритети, 2010. – 88 с.  

3. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика : аналіт. огляд /               

[І. Кржечковськис, В. Тацієнко, С. Чернявський та ін.] ; за заг. ред. В. Чернєя. – Київ 

: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 236 с. 

4. Нефьодов В. Корупція в Україні: стан і проблеми [Електронний ресурс] /                

В. Нефьодов. – Режим доступу: http://staradm.gov.ua/antikorupc.html.   

5. Правоохоронними органами держави вживаються заходи щодо притягнення 

винних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, 

пов’язаних із корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=182651.  

6. Запобігання та протидія корупції [Текст] : бібліографічний покажчик / 

[уклад. : О. В. Чехленко, Н. А. Косенкова, І. А. Ходжа] ; за ред. С. С. Чернявського. – 

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 120 с.  

7. Адміністративно-правові засади протидії корупції : матеріали наук.-практ. 

семінару (Київ, 15 жовт. 2015 р.) / редкол. : О. В. Кузьменко (голова), І. Д. Пастух, 

О. К. Волох ; МВС України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 262 с.  

 

Тема 2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів 

запобігання та протидії корупції 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Визначте роль і значення деонтологічних стандартів у діяльності державних 

службовців, акцентуйте увагу на обумовленості поведінки суб’єкта відповідальності 

за корупційні правопорушення специфікою корпоративної культури, визначте 



правові засади урегулювання потенційних конфліктів у системі відносин начальник 

– підлеглий у контексті вжиття заходів із запобігання та протидії корупції.  

2. Сформулюйте власне розуміння сутності доктрини дискреційної влади.   

3. Охарактеризуйте значення принципу презумпції добросовісності суб’єктів 

владних повноважень у контексті реалізації державної антикорупційної політики.   

4. Окресліть коло найбільш корупціогенних галузей суспільних відносин і 

напрямів діяльності суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, 

визначте основні шляхи корупційного збагачення бюрократії, схеми та варіанти 

корумпованої поведінки. 

5. Сформулюйте власну позицію щодо обґрунтованості правових доктрин 

боротьби з корупцією та протидії корупції. Визначте соціальну прийнятність тези 

щодо можливості та прийнятності підтримання оптимального рівня корупції у 

суспільстві. 

6. Визначте роль засобів масової інформації у реалізації державної 

антикорупційної політики. 

 

Контрольні питання: 

1. Яка сутність антикорупційної державної політики? 

2. Визначте нормативно-правове та інституційне забезпечення запобігання та 

протидії корупції в Україні? 

3. Дайте категоріально-правове визначення дефініцій «корупція», 

«неправомірна вигода», «безпосереднє підпорядкування», «конфлікт інтересів», 

«близькі особи» тощо.  

4. Співвіднесіть поняття «корупція» та «протиправне діяння», «адміністративне 

правопорушення», «правопорушення пов’язане з корупцією», «злочин». 

5. Дайте власне тлумачення нормативно-правової природи категорії 

«корупційне правопорушення», визначте види корупційних правопорушень.  

6. Охарактеризуйте пов’язані з корупцією правопорушення. 

 

Рекомендована література: 



1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Луценко М. М. Корупція в Україні: сучасний стан і проблеми протидії /                   

М. М. Луценко, Л. І. Щербина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. – 2015. – № 15, т. 2. – С. 144–145. – (Серія «Юриспруденція»).  

3. Онищук О. О. Концептуальні засади запобігання та протидії корупції /                                 

О. О. Онищук // Адвокат. – 2010. – № 9 (120). – С. 35–37.  

4. Гаращук В. М. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : 

монографія / В. М. Гаращук, А. О. Мухатаєв. – Харків : Право, 2010. – 144 с. 

5. Резюме до Альтернативного звіту з оцінки ефективності впровадження 

державної антикорупційної політики / [М. І. Хавронюк, І. Б. Коліушко, В. П. 

Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 

60 с.  

6. Армаш Н. Політична корупція – феномен сучасного державного управління / 

Н. Армаш // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного 

університету ім. Володимира Винниченка]. – 2017. – Вип. 2. – С. 12–17. – (Серія 

«Право»).  

  

Тема 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Охарактеризуйте систему та види антикорупційного законодавства України 

та визначте доктринально-правові засади формування державної антикорупційної 

політики.  

2. Визначте специфіку побудови і функціонування державного інституційного 

механізму запобігання та протидії корупції.   

3. Охарактеризуйте сутність основних принципів запобігання та протидії 

корупції. 

4. Виокремте категорії суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення у залежності від покладених на них обов’язків, обмежень, заборон 

і відповідальності.  



5. Охарактеризуйте особливості правового статусу посадових осіб юридичних 

осіб публічного права у контексті встановлення відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень 

 

Контрольні питання: 

1. Визначте адміністративно-правовий статус та сферу повноважень спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

2. Охарактеризуйте встановлену законом систему обмежень щодо використання 

службового становища суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення: 

(сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; одержання подарунків; 

роботи близьких осіб; заборон для осіб, які звільнилися з посад або припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування 

тощо). 

3. Дайте характеристику спектру актуальних проблем, що виникають в 

діяльності підрозділів і посадових осіб органів Національної поліції у сфері 

запобігання та протидії корупції. 

4. Визначте поняття та види конфлікту інтересів. Особливості запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. 

5. Проаналізуйте можливості запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на 

публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : 

монографія / [В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович та ін.] ; за ред. 

Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. – Київ : Ліра-К, 2016. – 524 с.  

3. Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції 

України [Електронний ресурс] : наказ Національної поліції України від 7 листоп. 

2015 року № 81. – Режим доступу : http://tranzit.ltd.ua/nakaz/.  



4. Марчук А. Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та 

проблеми / А. Марчук, О. Нестеренко // Аналітичне дослідження 

Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції Києво-

Могилянської Академії «ACREC». – Київ, 2017.  

5. Соснін О. Про необхідність використання світового досвіду в боротьбі з 

корупцією у вітчизняній практиці / О. Соснін // Віче. – 2014. – № 1. – С. 17.  
 

Тема 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Поняття антикорупційного законодавства? 

2. Визначте суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. 

3. Дослідіть систему заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції 

в Україні.  

4. У чому полягає фінансовий контроль у контексті спрямованих на запобігання 

та протидію корупції заходів? 

5. Дослідити адміністративно-правові засади участі громадськості у заходах 

щодо запобігання та протидії корупції. 

6. Особливості запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 

Контрольні питання: 

1. Які основні принципи запобігання та протидії корупції? 

2. Які спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції? 

3. Структура системи обмежень як важливий чинник запобігання та протидії 

корупції? 

4. Поняття антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. 

5. Порядок проведення спеціальної перевірки як заходу запобігання корупції. 

6. Які особливості запобігання конфлікту інтересів? 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 



2. Юрченко О. М. Національне антикорупційне бюро: перспективи діяльності / 

О. М. Юрченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією. – 2014. – № 2 

(33). – С. 69–73.  

3. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у контексті 

сучасної антикорупційної стратегії : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Бусол 

Олена Юріївна. – Київ, 2015. – 479 с.   

4. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції [Електронний 

ресурс] : міжнар. док. від 31 жовт. 2003 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_c16. 

5. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / [О. В. Руснак, А. М. Мудров, 

С. О. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Михненка. – 2-ге вид., доповн. і переробл. 

– Київ, 2011. – 464 с.  

6. Сольвар Р. Корупція у земельній сфері має бути подолана. Починаємо з 

малих кроків [Електронний ресурс] / Р. Сольвар. – Режим доступу: 

http://blogs.korrespondent.net/ blog/events/3789718/.  

 

Тема 5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Визначте актуальні проблеми державної антикорупційної політики в Україні. 

2. Проаналізуйте статистичні дані про результати діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, результати антикорупційної 

експертизи проектів нормативно-правових актів, практику розгляду судами справ 

про адміністративні корупційні правопорушення та адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією 

3. З’ясуйте перспективні напрями вдосконалення спеціального 

антикорупційного законодавства 

4. Охарактеризуйте можливі перспективи оптимізації інституційного механізму 

запобігання та протидії корупції. 

5. Визначте перспективи впровадження антикорупційних технологій у 

діяльність підрозділів органів Національної поліції. 



Контрольні питання: 

1. Проаналізуйте сутність нормативно-правового забезпечення запобігання та 

протидії корупції. 

2. Охарактеризуйте сутність методу перевірки державних службовців «на 

корупційну стійкість».   

3. Визначте сутність механізмів реалізації державної антикорупційної політики. 

4. Охарактеризуйте міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії 

корупції.  

5. Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у законодавстві 

України та провідних країн світу. 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Куришко О. О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні 

/ О. О. Куришко // Фінансовий простір. – 2013. – № 2. – С. 8–15.  

3. Офіційний сайт Міжнародної організації боротьби з корупцією GRECO 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp.  

4. Марчук М. П. Основні напрямки Державної політики щодо протидії корупції 

в Україні / Марчук М. П. // Молодий вчений. – 2016. – №3 (30). – С. 470–474. 

5. Козак Л. С. Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції 

як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні / Л. С. 

Козак, О. В. Федорук // Економіка та управління на транспорті. – 2016. – Вип. 3. –         

С. 15–31.  

6. Копистира А. М. Корупція і глобальна фінансова криза: теоретичний аспект / 

А. М. Копистира // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спецвип. – Ч. 1. –           

С. 304–311.  

 



Тема 6. Державний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційної стратегії 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Дослідіть механізм запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка. 

2. Механізм очищення влади (люстрація) в Україні. 

3. Назвіть види юридичної відповідальності, передбачені антикорупційним 

законодавством, і види стягнень і покарань. 

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування. 

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

 

Контрольні питання: 

1. Визначте процедуру урегулювання обмеження публічних службовців щодо 

участі в політичних партіях і рухах. 

2. Які є форми неправомірної вигоди. 

3. Які вимоги, на Вашу думку, повинні першочергово фіксуватися в етичних 

кодексах організацій? 

4. Які заходи з урегулювання конфлікту інтересів передбачено Законом України 

"Про запобігання корупції"? 

5. Які заходи кримінально-правового характеру застосовуються до юридичних 

осіб у разі вчинення їх посадовими особами корупційного злочину? 

6. Які особливості врегулювання конфлікту інтересів, який виникає в діяльності 

окремих посадових осіб? 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Лазаренко С. Ж. Політико-правові та соціальні передумови корупції в 

органах державної влади / Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 1. – С. 120.  



3. Мартиненко В. О. Особа державного службовця, що зловживає владою або 

службовим становищем: кримінологічний аналіз / В. О. Мартиненко // 

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.). – Київ : 

Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 201–204.  

4. Береза О. Д. Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на 

інноваційний розвиток / О. Д. Береза // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 8. 

– С. 134–139.  

5. Бортник С. М. Суб’єкти реалізації антикорупційної політики в Україні / С. М. 

Бортник // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез 

доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 31 берез. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 36.  

6. Цюприк І. В. Функціонування державного бюро розслідувань у контексті 

реалізації антикорупційної політики / І. В. Цюприк // Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 9 груд. 2016 р.) / [редкол. : В. В. Чернєй та ін.]. – Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2016. – С. 411–413.  

 

Тема 7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Дослідіть стратегію розвитку Міністерства Внутрішніх справ України до 

2020 р. 

2. Якими є пріоритетні напрями протидії корупції згідно середньостроковим 

планом уряду? 

3.  Визначте юридичні позиції Конституційного Суду України з питань, 

пов’язаних із реформуванням антикорупційного законодавства? 

4. Дайте визначення корупції як перманентної властивості влади? 

5. Які аспекти підвищення рівня поінформованості суспільства про 

антикорупційні заходи є ефективними? 

6. Особливості політичної корупції? 

 



Контрольні питання: 

1. Корупція в Україні: фактори ризику та заходи подолання. 

2. Проблемні питання визначення суб’єктів корупційних діянь. 

3. Політичний аспект корупції. 

4. Сучасні моделі поліцейської корупції. 

5. Сучасний стан виконання антикорупційних вимог Європейського Союзу в 

Україні. 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Яковець І. С. Професійна деформація персоналу ДКВС: причини та шляхи 

подолання / І. С. Яковець // Профілактика професійної деформації персоналу 

установ виконання покарань : матеріали круглого столу (Біла Церква, 9 верес. 2010 

р.). – Біла Церква, 2010. – С. 33–40.  

3. Караванов В. Й. Психологічна служба як один із чинників підвищення 

професійного і психоемоційного стану персоналу системи виконання покарань / В. 

Й. Караванов // Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в 

середовищі засуджених і персоналу установ виконання покарань : матеріали 

круглого столу (Біла Церква, 9 верес. 2010 р.). – Біла Церква, 2011. – С. 41–52.  

4. Чабаненко С. М. Прокуратура як спеціальний суб’єкт запобігання корупції в 

Україні / С. М. Чабаненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (70). – С. 368–376.  

5. Чаркіна А. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі 

шляхи його подолання / А. Чаркіна // Віче. – 2012. – № 12. – С. 29–32.  

 

Тема 8. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі 

публічної адміністрації 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Дайте визначення та ознаки корупційного правопорушення. 



2. Назвіть перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

3. Розкрийте відмінності між корупційними та пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями. 

4. Опишіть види юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення. 

5. Назвіть перелік корупційних кримінальних правопорушень. 

6. Розкрийте зміст адміністративної відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з корупцією. 

 

Контрольні питання: 

1. Надайте перелік адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

2. Охарактеризуйте адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

3. Розкрийте зміст дисциплінарної відповідальності у разі порушення норм 

Закону України «Про запобігання корупції». 

4. Назвіть дисциплінарні стягнення за вчинення корупційних правопорушень. 

5. Розкрийте зміст цивільно-правової відповідальності за корупційні та 

пов’язані з корупцією правопорушення. 

6. Особливості відновлення порушених прав у разі вчинення корупційного та 

пов’язаного з корупцією правопорушення. 

 

Рекомендована література: 
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2. Крук О. Країна, яка поборола корупцію [Електронний ресурс] / О. Крук // 

Персонал плюс. – 2009. – № 26 (328). – Режим доступу: http://www.personal-

plus.net/328/5090.html.  

3. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей // 

Організація економічного співробітництва і розвитку. – 2007. – 133 с.  

4. Поліщук А. Правила протидії корупції і досвід для України: Грузія та 

Сінгапур / А. Поліщук // Национальный юридический журнал. – 2016. – № 5. – С. 

166–169. 



5. Шатрава С. Місце та особливості функціонування органів Національної 

поліції України в системі суб’єктів протидії корупції С. Шатрава // Visegrad Joumal 

on Human Rights. – 2016. – № 4/1. – С. 222–226. 

 

Тема 9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії 

корупції 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Які Вам відомі науково-теоретичні засади заходів щодо боротьби з 

корупцією та її проявами в органах державної влади? 

2. Сутність корупції як суспільного явища, її види та особливості. 

3. Прояви корупції в органах державної влади. 

4. Проведення моніторингу корупційних явищ в органах державної влади та 

діяльності їх посадових осіб. 

5. Система показників оцінки корупційних дій в органах місцевого 

самоврядування. 

6. Методика соціологічного оцінювання корупції в органах державної влади та 

в діяльності їх посадових осіб. 

 

Контрольні питання: 

1. Дослідити найбільш поширені корупційні діяня у функціонуванні державних 

службовців. 

2. Оцінити рівень корумпованості представників різних установ і організацій 

України. 

3. Шляхи подолання корупції в державному апараті України. 

4. Висновки громадянського суспільства щодо наслідків корупції в органах 

державної влади України в аспекті подальшого зміцнення авторитету країни у світі, 

забезпечення соціальної захищеності громадян. 

5. Індикатори настроїв населення України, їх власної безпеки у зв’язку з 

інформацією про прояви корупції в органах державної влади України. 



Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-
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2. Гуцало Д. Корупція і медицина. За що і скільки лікарі беруть хабарі і як 

цього уникнути [Електронний ресурс] / Д. Гуцало, Т. Приходько. – Режим доступу: 

http://www.segodnya.ua/.  

3. Попченко Т. П. Розвиток державно-управлінських механізмів протидії 

виникненню корупції у сфері охорони здоров’я в Україні : автореф. дис. … канд. 

наук з держ. упр. : 25.00.02 / Попченко Т. П. – Київ, 2010. – 20 с.  

4. Побережний В. В. Сутність та причини корупції в системі органів державної 

влади [Електронний ресурс] / В. В. Побережний. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua. 

5. Лазаренко С. Ж. Суб’єктивні причини поширеності корупції в системі 

державної служби в Україні [Електронний ресурс] / С. Ж. Лазаренко. – Режим 

доступу: http://www.dy.nayka.com.ua.  

6. Шинкаренко Н. В. Причини виникнення корупції в органах Національної 

поліції України / Н. В. Шинкаренко // Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 104–

107.  

 

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

державного управління та державної служби України 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 

правопорушення, корупція, реальний конфлікт інтересів. 

2. Статус та склад Національного  агентства  з питань  запобігання корупції. 

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища 

та одержання подарунків. 

4. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів. 

5. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 



Контрольні питання: 

1. Який порядок встановлення своєчасності подання декларації та повна 

перевірка декларації. 

2. Як відбувається моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 

3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії  

корупції. 

4. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. 

5. Порядок проведеня антикорупційної експертизи. 

 

Рекомендована література: 
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3. Блажівський Є. М. Кримінологічний аналіз злочинної поведінки /                              

Є. М. Блажівський // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – № 12. – С. 56-

61.  

4. Черепущак В. В. Деформація спрямованості особистості як передумова його 

злочинної поведінки / В. В. Черепущак // Проблеми гуманітарних наук. – 2015. – 

Вип. 37. – С. 259–271. 

5. Василевич В. В. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія 

корупції на публічній службі в органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування : монографія – Київ : Ліра-К, НАДУ, 2016. – 524 с. 

 

Тема 11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії 

корупції 

 

Питання винесені на самостійне опрацювання: 

1. Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії з 

корупцією. 

http://www.niss.gov.ua/articles/266/
http://www.niss.gov.ua/articles/266/


2. Досвід участі громадськості у заходах щодо запобігання корупційній 

діяльності. 

3. Як громадськість допомагає державним органам боротися з корупцією. 

4. Роль громадських організацій у протидії політичній корупції. 

5. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо протидії 

корупції. 

 

Контрольні питання: 

1. Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції. 

2. Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції». 

3. Правові засади участі громадських організацій у здійсненні громадського 

контролю з питань корупції. 

4. Назвіть основні повноваження Громадської ради по боротьбі з корупцією. 

5. Громадська експертиза діяльності органів державної влади. 

 

Рекомендована література: 

1. Про запобігання корупції : Закон України вiд 14 жовтня 2014 року  № 1700-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

2. Шрамко С. С. Питання громадського впливу на здійснення антикорупційної 

політики / С. С. Шрамко // Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоціація 

України. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 176–180.  

3. Якимюк Б. М. Вплив громадських організацій на протидію корупції в Україні 

/ Б. М. Якимюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 161–164.  

4. Мельник О. М. Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість 

його використання в Україні / О. М. Мельник // Публічне урядування. – 2016. – № 3 

(4). – С. 93–100.  

5. Бєлова І. В. Корупція як елемент системного ризику в економіці України /                

І. В. Бєлова // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – 

С. 78–83.  

 

 

http://oaji.net/pdf.html?n=2017/3229-1490772601.pdf
https://ti-ukraine.org/news/hromadskist-dopomahae-derzhavnym-orhanam-borotysya-z-koruptsieyu/
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-29.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdduvs_2012_1_37.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdduvs_2012_1_37.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0059323-11
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/uryadovo-gromadska-iniciativa-razom-proti-korupciyi
https://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/pravo.pdf


ІНДИВІДУАЛЬНО - КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Передбачає проведення індивідуальних і групових консультацій зі студентами, 

які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу, а також відпрацювання 

студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

- вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

- накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату;  

- захист реферату. 

Реферат повинен маги наступну структуру: 

-  план; 

-  короткий вступ; 

-  виклад основного змісту теми; 

-  висновки; 

-  список використаної літератури. 

План - це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, 

логічний зв'язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з 

відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з                  

2-3 пунктів. План не слід занадто деталізувати - в ньому даються основні, 

центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений 

план реферату узгодити на консультації  із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 

допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги 

(алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 

словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, 

журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно показати 

значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми, 

сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті. 



В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 

теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув'язати 

теоретичні положення із практикою, розкрити матеріалу у відповідності зі 

складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 

узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочені. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному 

аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, 

групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному 

аркуші наводиться план реферату Із наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з 

яких вони наведені та оформлені таким чином: [1 , с . 25], де перша цифра - номер 

джерела за списком використаної літератури, а друга вказує па номер сторінки. 

Текст реферату повинен бути набраний на комп'ютері з одного боку аркушу 

формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє -         

20 мм, ліве - 30мм, праве - 10мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану 

розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому 

верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури         

(8-10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 

наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості 

сторінок по кожному літературному джерелу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ (КУРСОВИХ РОБІТ) 

 

1. Засади забезпечення державної антикорупційної політики. 

2. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики. 

3. Механізми реалізації стратегії. 

4. Державний та громадський контроль за реалізацією стратегії. 

5. Корупційні ризики у сфері публічної влади. 

6. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації. 

7. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції. 

8. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції. 

9. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції. 

10. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері. 

11. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції. 

12. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

13. Поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення. 

14. Стадії провадження у справах про корупційні адміністративні 

правопорушення. 

15. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії 

корупційних виявів. 

16. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

17. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. Державний 

захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції. 

18. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 

19. Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 



20. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

21. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією. 

22. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння. 

23. Діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь та 

притягнення винних до відповідальності. 

24. Правова основа участі громадськості у запобіганні та протидії корупційних 

виявів. 

25. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

26. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. 

27. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції. 

28. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 

29. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері. 

30. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції. 



МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 

вимогами, що ставляться з боку кафедри щодо підготовки до семінарських 

занять. Семінари можуть проходити у різних формах: 

- усного опитування; 

- коментованого читання нормативно - правового акта; 

- творчої дискусії, вирішення проблемних питань; 

- заслуховування підготовлених рефератів; 

- перевірки завдань для самостійної роботи; 

- перевірки конспектів; 

-  поточних та модульних контрольних робіт. 

Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів із цих питань. Кращі реферати заслуховуються на 

семінарах, а також використовуються для підготовки студентами доповідей на 

наукові конференції. 

До кожного семінару пропонуються питання для самостійної роботи 

студентів, підготовка відповідей на які є обов'язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи викладаються у письмовій формі. 

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, 

звертає увагу на позитивні та негативні сторони у виступах студентів, 

виставляє оцінки та дає завдання на наступне семінарське заняття. 

Активізація вивчення студентами дисципліни передбачає: 

1) вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, а також у процесі самостійного написання рефератів; 

2) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні життєвих 

проблем; 

3) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

висловлювати та аргументувати свої думки. 



ПОРЯДОК I КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає 

поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, 

практичних і семінарських занять і має на меті перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль ЗМ) 

проводиться (виставляється) на підставі оцінок поточного контролю за модуль 

(можлива підсумкова контрольна робота за даним змістовим модулем) з метою 

оцінки результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни - змістового модуля. Змістовий модуль (розділ 

навчальної дисципліни) включає набір логічно пов'язаних між собою тем 

навчальної дисципліни, теоретичних положень, висвітлених під час лекцій, 

отримання навичок на практичних (семінарських) заняттях, виконання 

тестових, самостійних та індивідуальних завдань студентами. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислювати зміст даної частини дисципліни, умінь публічно 

чи письмово подати певний матеріал. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену чи 

заліку визначеного навчальним планом в терміни, передбачені графіком 

навчального процесу. 

Студент вважається допущеним до екзамену, якщо він виконав усі види 

робіт, передбачені навчальним планом, і захистив реферат. З курсу складається 

усний екзамен відповідно до програми та затверджених кафедрою на її основі 

екзаменаційних білетів. Допуск до складання екзаменів здійснюється деканом 

факультету шляхом оформлення екзаменаційної відомості. 

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються 

такими, що отримали незадовільну оцінку. 



Екзамен - це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу із 

всієї дисципліни, здатності творчо використовувати накопичені знання та 

вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Оцінювання 

здійснюється у балах. Зміст екзаменаційних завдань та система (шкала) 

оцінювання встановлюється кафедрами, а саме, кількість балів, яка може бути 

отримана на іспиті і яка додається до суми балів за змістові модулі 

(максимальна сума балів - 100). 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, яка складається із 

зданих залікових змістових модулів, виконаних тестових завдань; ситуаційних 

робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, тематичних рефератів, 

лабораторних тощо, передбачених робочою навчальною програмою. 

Шкала оцінювання успішності студентів  

за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре 

добре 

82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) 
задовільно 

68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) незадовільно 
не 

зараховано 
35 - 59 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

1. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона 
займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, оплачуваною діяльністю ? 

а) суддівська практика із спорту; 
б) адвокатська діяльність; 
в) аудиторська діяльність; 
г) професійна оціночна діяльність. 
 

2. Який строк надається близьким особам, уповноваженим на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які опинились 
в умовах прямого підпорядкування, для самостійного усунення такої 
ситуації ? 

а). 30 днів; 
б). такого строку не надається; 
в). 60 днів; 
г). 15 днів. 
 

3. Вкажіть правильний повний перелік  спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції. 

а). Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції;  

б). органи прокуратури, органи Національної поліції, Національне 
антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 
корупції; 

в). органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України; 
г). органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро  
України, Національне агентство з питань запобігання корупції. 
 

4. Вкажіть яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном 
«корупція» ? 

а). використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, 
службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди;  

б). порушення службовою особою обов’язку повідомити про наявність 
реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

в). обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити цю 
особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень; 

г). надання неправомірної вигоди третім особам на вимогу службової 
особи з метою схилити цю особу до використання пов’язаних з її службовими 
повноваженнями можливостей. 

 

5. Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія 
Закону України «Про запобігання корупції» ? 

а). депутати місцевих рад;  



б). посадові особи органів виконавчої влади іноземних держав; 

в). члени Кабінету Міністрів України; 
г). посадові особи юридичних осіб публічного права, що не є державними 

органами. 
 

6. Який статус має Національне антикорупційне бюро? 

г). державний правоохоронний орган. 
 

7. Ким утворюється Національне антикорупційне бюро? 

г). Радою Національної безпеки та оборони. 
 

8. Які подарунки незалежно від розміру заборонено одержувати 
особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 

а). подарунки зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної 
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
подарунки від підпорядкованих осіб; 

б). будь-які подарунки; 
в). подарунки державі, територіальній громаді, державним або 

комунальним підприємствам, установам чи організаціям; 
г). загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, 

призи, премії, бонуси. 
 

9. Що означає термін «реальний конфлікт інтересів» 

а) неузгодженість між різними повноваженнями особи, що впливає на 
ефективність їх виконання;  

б). суперечність між приватним інтересом особи та її повноваженнями, що 
впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень; 

в). суперечність між приватними інтересами громадян та функціями 
держави; 

г). ситуація, за якої складається враження суперечності між приватним 
інтересом особи та її службовими повноваженнями. 

 

10. Які з перелічених видів відповідальності застосовуються згідно із 
Законом України «Про запобігання корупції» до осіб за корупційні 
правопорушення ? 

а). кримінальна, дисциплінарна, цивільно-правова;  
б). кримінальна, адміністративна, дисциплінарна; 
в). кримінальна, адміністративна; 
г). адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова. 

а). державний правоохоронний орган спеціального призначення; 
б). центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом; 
в). державний озброєний орган виконавчої влади; 

а). Кабінетом Міністрів України; 
б). Верховною Радою України; 
в). Президентом України; 



 

11. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання 
корупції. 

а). консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при 
Президентові України; 

б). колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну 
політику; 

в). спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, 
підпорядкований Раді національної безпеки і оборони; 

г). орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне 
переслідування корупційних злочинів. 

 

12. Зазначте склад Національного агентства з питань запобігання 
корупції. 

а) Голова Національного агентства з питань запобігання корупції;  
б). 9 членів, з числа яких обирається Президія у складі 3-х співголів; 
в). 7 членів, з числа яких обирається Голова та 2 заступники Голови; 
г). 5 членів, з числа яких обирається Голова та заступник Голови 

 

13. Вкажіть механізм прийняття рішень Національним агентством з 
питань запобігання корупції. 

а). рішення приймаються одноголосно усіма членами агентства,члени 
агентства голосують з правом утримання, у разі незгоди з прийнятим рішенням 
члени агентства мають право викласти окрему думку, яка додається до 
протоколу;  

б). рішення приймаються простою більшістю голосів від загального 
складу, члени агентства голосують без права утримання, у разі незгоди з 
прийнятим рішенням члени агентства мають право викласти окрему думку, яка 
додається до протоколу; 

в). рішення приймаються двома третинами голосів від загального складу, 
члени агентства голосують без права утримання, законодавством не 
передбачено викладення окремої думки; 

г) рішення приймаються простою більшістю голосів, інших особливостей 
законодавством не передбачено. 

 

14. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак 
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією ? 

а). звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції з обґрунтованим висновком;  

б). поінформувати Генерального прокурора України; 
в). скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до 

суду згідно з рішенням Національного агентства; 
г). внести подання до суду щодо необхідності складення протоколу про 

таке правопорушення 

 



15. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної 
політики (Антикорупційна стратегія) ? 

а). Президентом України; 
б). Кабінетом Міністрів України; 
в). Радою національної безпеки і оборони України; 
г). Верховною Радою України. 
 

16. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії ? 

а). стан висвітлення тематики щодо стану економіки в засобах масової 
інформації; 

б). статистичні показники щодо обсягів обороту роздрібної торгівлі; 
в). статистичні показники щодо динаміки притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності; 
г). аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання 

попередньої антикорупційної стратегії 
 

17. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції 
щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено 
законом: 

а). відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка 
зробила пропозицію; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію 
керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;  

б). прийняти вигоду або подарунок та повідомити про це керівника; 
в). прийняти вигоду або подарунок та передати його спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; 
г). відмовитися від пропозиції та попередити особу, яка зробила 

пропозицію, про можливу відповідальність. 

 

18. Які подарунки незалежно від розміру заборонено одержувати 
особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 

а). подарунки зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної 
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також 
подарунки від підпорядкованих осіб; 

б). будь-які подарунки; 
в). подарунки державі, територіальній громаді, державним або 

комунальним підприємствам, установам чи організаціям; 
г). загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, 

призи, премії, бонуси. 
 

19. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після 
припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування ? 

а). набувати протягом року з дня припинення відповідної діяльності у 
власність будь-які корпоративні права; 



б). укладати протягом року з дня припинення відповідної діяльності 
трудові договори з юридичними особами приватного права або фізичними 
особами – підприємцями щодо яких протягом останнього року перебування на 
службі  здійснювали повноваження з контролю, нагляду; 

в). розголошувати інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням 
службових повноважень; 

г). представляти протягом року з дня припинення відповідної діяльності 
інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому 
вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

 

20. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування 
близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у 
встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто ? 

а). до обох осіб застосовується звільнення; 
б). застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у 

випадку неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької 
особи; 

в). обидві особи продовжують працювати в умовах прямого 
підпорядкування до самостійного усунення відносин прямого підпорядкування; 

г). до обох осіб застосовується дисциплінарне стягнення у виді 
позбавлення права займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування строком до 1 року 

 

21. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або 
визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів ? 

а). протягом 10 календарних днів з моменту, коли особа дізналася чи 
повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів; 

б). законом не передбачено такого обов’язку; 
в). протягом 5 робочих днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна 

була дізнатися про наявність конфлікту інтересів; 
г). не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи 

повинна була дізнатися про наявність конфлікту інтересів 

 

22. Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів 
зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. 

а). переведення особи на іншу посаду; 
б). самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким 

виник конфлікт інтересів; 
в). обмеження доступу особи до певної інформації; 
г). усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів. 
 

 



23. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів. 

а). керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, або будь-яка 
особа, яка займає вищу посаду від займаної особою, у якої виник конфлікт 
інтересів; 

б). керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює 
особа; 

в). керівник органу, помічник керівника органу, керівник структурного 
підрозділу, в якому працює особа; 

г). заступник керівника органу, помічник керівника органу, радник 
керівника органу, заступник керівника структурного підрозділу, в якому 
працює особа. 

 

24. Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи 
як захід врегулювання конфлікту інтересів 

а). конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може 
бути врегульований шляхом обмеження її доступу до інформації; 

б). конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер та 
наявність дозволу Національного агентства з питань запобігання корупції; 

в). конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер та особа 
одержала офіційне підтвердження Національного агентства з питань 
запобігання корупції про наявність у неї конфлікту інтересів; 

г). конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може 
бути врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного 
інтересу з метою врегулювання конфлікту інтересів 

 

25. Вкажіть в який строк особа зобов’язана передати в управління 
належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням 
на посаду в центральний орган виконавчої влади 

а). передача має бути здійснена на момент призначення; 
б). протягом 30 днів після призначення; 
в). передача має бути здійснена на момент подання заяви про призначення; 
г). протягом 60 днів після призначення 

 

26. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в 
управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням 
на посади в органах влади. 

а). члени сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права; 
б). особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування; 
в). фізичні особи-підприємці; 
г). інститути спільного інвестування. 
 

 

 



27. Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону 
щодо політично нейтральної поведінки 

а). державні службовці ІІІ категорії посад; 
б). члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 
в). посадові та службові особи органів прокуратури ; 
г). виборні особи та особи, які обіймають політичні посади 

 

28. Вкажіть які з вказаних правил етичної поведінки порушує 
посадова особа, яка з огляду на особисте негативне ставлення в 
максимально тривалі строки розглядає документи безробітних громадян, в 
той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших категорій осіб. 

а). щодо політичної нейтральності; 
б). щодо неупередженості; 
в). щодо нерозголошення інформації; 
г). щодо утримання від виконання незаконних доручень. 
 

29. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана 
відреагувати на незаконне доручення керівництва ? 

а). утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі 
повідомити керівника органу; 

б). виконати доручення та попередити керівника про небажання 
виконувати подібні доручення в подальшому; 

в). виконати доручення та поінформувати трудовий колектив органу; 
г). підлеглий не зобов’язаний оцінювати доручення керівництва, а повинен 

виконувати їх. 
 

30. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування: 

а). при вступі на службу та двічі на рік під час проходження служби;  
б). щорічно під час проходження служби та у разі встановлення за 

результатами моніторингу способу життя невідповідності рівня життя суб’єкта 
декларування задекларованим ним майну і доходам; 

в). при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при 
припиненні служби та наступного року після припинення служби; 

г). при вступі на службу, протягом першого року перебування на службі та 
при припиненні служби. 

 

31. Який орган згідно із Законом України «Про запобігання корупції» 
уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування? 

а). Рахункова палата; 
б). Національне агентство з питань запобігання корупції; 
в). Державна фінансова інспекція; 
г). Національне агентство України з питань державної служби. 
 



32. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у 
поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив 
самостійно 

а). суб’єкт декларування письмово звертається до Національного агентства 
з питань запобігання корупції, яке надає йому можливість виправити помилки  
протягом 10 календарних днів; 

б). суб’єктам декларування забороняється виправляти помилки в поданих 
деклараціях; 

в). суб’єкт декларування подає нову декларацію на заміну раніше поданої 
без попередження Національного агентства з питань запобігання корупції; 

г). суб’єкт декларування шляхом обміну електронними листами з 
Національним агентством з питань запобігання корупції погоджує внесення до 
декларації виправлень, якщо агентство надасть йому таку можливість 

 

33. Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування ? 

а). 50 встановлених на 1 січня звітного року мінімальних заробітних плат і 
більше, а транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми – незалежно 
від вартості ; 

б). 25 встановлених на 1 січня звітного року мінімальних заробітних плат і 
більше; 

в). кошти, рухоме майно не підлягає відображенню в декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 
г). будь-яке рухоме майно. 

 

34. Зазначте протягом якого строку зберігається інформація про особу 
в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

а). протягом одного року з моменту внесення в реєстр; 
б). вся інформація зберігається безстроково; 
в). упродовж всього часу виконання особою функцій держави або 

місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення 
виконання зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається 
безстроково; 

г). упродовж всього часу виконання особою функцій держави або 
місцевого самоврядування, а також упродовж десяти років після припинення 
виконання зазначених функцій. 

 

35. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, завідомо недостовірних відомостей? 

а). кримінальна; 
б). матеріальна; 
в). адміністративна; 
г). цивільно-правова. 



36. Зазначте про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти 
декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань 
запобігання корупції 

а). отримання виграшу на суму понад 1 млн. грн.; 
б). отримання доходу, що в 3 і більше разів перевищує задекларований 

дохід за попередній рік; 
в). отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 

мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року; 
г). законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення. 
 

37. Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи 
є: 

а). Міністерство юстиції України та комітет Верховної Ради України, до 
предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією; 

б). Національне агентство з питань запобігання корупції та комітет 
Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання 
боротьби з корупцією; 
в). Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань 
запобігання корупції; 

г). Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне 
агентство з питань державної служби. 

 

38. Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України 
проводить обов’язкову антикорупційну експертизу ? 

а). усіх законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України 
народними депутатами України; законів України згідно із затвердженим 
Міністерством юстиції планом; 

б). проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд 
Кабінету Міністрів України; чинних законів, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України згідно із затвердженим Міністерством юстиції 
планом; актів державних органів під час їх державної реєстрації; 

в). проектів усіх актів центральних органів виконавчої влади; 
г). законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України Кабінетом 

Міністрів України; усіх чинних актів Кабінету Міністрів України. 
 

39. Вкажіть щодо яких груп кандидатів на посади не проводиться 
спеціальна перевірка: 

а). особи, які вперше приймаються на державну службу в міністерства на 
посади третьої категорії; 

б). кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 
України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів; 

в). кандидати на посади прокурорів (крім переведення); 
г). кандидати на посаду суддів вперше. 
 

 



40. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств 
обов’язковою є наявність антикорупційної програми ? 

а). підприємства, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» незалежно від вартості 
закупівлі; 

б). підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг. за цей період перевищує 70 мільйонів гривень; 

в). підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави; 

г). підприємства лісового господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

 

Завдання 1 

Із перелічених заходів виберіть лише ті, що складають основу запобігання і 

протидії корупції у Головному управлінні Державної фіскальної служби у 

Львівській області: 

1) забезпечення комплексу робіт щодо призначення, переміщення та 

звільнення працівників ГУДФС ; 

2) проведення тестування кандидатів на службу та претендентів на 

зайняття керівних посад; 

3) вивчення соціально – психологічного клімату у підпорядкованих ДПІ; 

4) здійснення контролю за поданням працівниками підпорядкованих ДПІ 

та структурних підрозділів ГУДФС декларацій про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру; 

5) розгляд матеріалів щодо застосування (скасування) дисциплінарних 

стягнень до працівників, підпорядкованих ДПІ, які відносяться до 

номенклатури ГУ ДФС та підготовка за їхніми результатами відповідних 

пропозицій керівництву ГУ ДФС; 

6) моніторинг дисциплінарних стягнень, застосованих до працівників 

підпорядкованих ДПІ, ГУДФС; 

7) організація та проведення службових розслідувань стосовно працівників 

ГУ ДФС у разі притягнення їх до адміністративної або кримінальної 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи злочину; 

8) здійснення контролю за дотриманням працівниками ГУ ДФС області 

трудової та службової дисципліни; 

9) підготовка відповідних матеріалів у межах проведення перевірок згідно 

з вимогами Закону України від 16.09.2014 № 1682-ІІV «Про очищення влади»; 

10) організація та контроль за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням рівня професійної компетентності працівників, підпорядкованих 

ДПІ, та структурних підрозділів ГУДФС; 



11) організація та контроль за проведенням професійно-економічного 

навчання з працівниками структурних підрозділів ГУ ДФС. Забезпечення участі 

працівників підпорядкованих ДПІ та структурних підрозділів ГУДФСу 

дистанційних постійно діючих семінарах 

12) організація та проведення нарад, семінарів та відео конференц нарад з 

працівниками підрозділів персоналу, підпорядкованих ДПІ, та структурних 

підрозділів ГУ ДФС із кадрових питань; 

13) організація роботи з профілактики корупційних правопорушень, 

зокрема щодо розміщення у засобах масової інформації інформаційних 

матеріалів антикорупційної спрямованості; 

14) проведення семінарів, «круглих столів», тематичних зустрічей на 

підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів щодо профілактики 

корупційних правопорушень; 

15) забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед працівників 

підпорядкованих ДПІ, структурних підрозділів ГУ ДФС та митниці ДФС з 

метою недопущення скоєння ними корупційних правопорушень, а також 

злочинів у сфері службової діяльності; 

16) аналіз стану забезпечення надходження платежів до бюджетів у розрізі 

податків, зборів, інших платежів та ЄСВ визначальних платників податків, 

підпорядкованих ДПІ; 

17) виявлення та припинення злочинів у сфері службової діяльності та 

корупційних правопорушень, скоєних працівниками, підпорядкованих ДПІ, 

структурних підрозділів ГУ ДФС та митниці ДФС. 

 

Завдання 2 

Посадові особи місцевого самоврядування Андрій і Роман проводили 

прийом громадян. Після того, як вийшов громадянин з кабінету, посадові особи 

знайшли на стільці 100 грн. 

1. Проаналізуйте положення статті 24 Закону України «Про запобігання 

корупції» і статті 368 КК України. 

2. Як мають діяти Андрій та Роман? 



3. Які правові наслідки дій посадових осіб? 

4. Як мають діяти посадові особи у разі виявлення предметів, які можуть 

вважатися неправомірною вигодою? 

 

Завдання 3 

Головні інспектори Сергій та Антон під час чергування, на прохання 

родичів Антона, завантажили до службового автомобіля 20 літрів фарби та 3 

мішки цементу і завезли до квартири цих родичів для проведення ремонтних 

робіт. Ніякої винагороди Сергію та Антону за це не пропонували і не надавали. 

1. Проаналізуйте статтю 184-1. КУпАП – неправомірне використання 

державного майна. 

2. Чи є підстави для відповідальності Сергія та Антона? 

3. Які правові наслідки дій інспекторів? 

 

Завдання 4 

Спеціалісти райдержадміністрації Іван, Олеся, Надія та Віктор дізналися, 

що через декілька днів їхній начальник буде святкувати день народження. 

Спеціалісти вирішили зібрати по 200 гривень і придбати начальнику 

подарунок. 

1. Проаналізуйте Закон України «Про запобігання корупції», а саме 

статтю 23 «Обмеження щодо одержання подарунків» і статтю 172-5 

КУпАП «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків». 

2. Чи передбачена відповідальність за такі дії? 

3. Які правові наслідки дій спеціалістів? 

 

Завдання 5 

Слісаренко, працюючи директором Будинку народної творчості та дозвілля 

села та будучи суб’єктом відповідальності за правопорушення, що пов’язані з 

корупцією, в період часу з 06 серпня 2014 року по 18 серпня 2014 року здійснив 

табелювання робочого часу підпорядкованого йому працівника, незважаючи на 



те, що останньої на робочому місце на той час не було, за що одержав від неї 

дарунок - пляшку  італійського коньяку та коробку цукерок загальною вартістю 

300 гривень. 

1. Проаналізуйте Закон України «Про запобігання корупції», а саме 

статтю 23 (Обмеження щодо одержання подарунків) і статтю 172-5 

КУпАП. 

2. Які обмеження і заборони порушив Слісаренко? 

3. Чи передбачена відповідальність за такі дії? 

4. Які правові наслідки дій Слісаренка і підпорядкованого працівника? 

 

Завдання 6 

Завідувачу архівного відділу під час його чергової відпустки 

зателефонував знайомий і запропонував попрацювати з ним на його автомобілі 

таксистом. Завідувач погодився і протягом 3-х тижнів працював таксистом. 

1. Проаналізуйте статтю 25 Закону України «Про запобігання корупції»: 

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності і 

статтю 172-4 КУпАП: Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення 

з іншими видами діяльності. 

2. Що таке суміщення з іншими видами діяльності? 

3. Чи дозволена робота таксиста державному службовцю під час 

відпустки? 

4. Які правові наслідки дій завідувача? 

 

Завдання 7 

Міхайлець обіймав посаду в органі місцевого самоврядування, що 

пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій та отримав на робочому місці грошові кошти у розмірі 

10 000 грн. для передання третій особі – Піскун. Кошти передавалися для 

розірвання договору підряду між УКБ Запорізької обласної державної 

адміністрації та ПП "Запоріжбудмонтаж-7". 

1. Проаналізуйте статті 368 і 369 КК України: прийняття пропозиції, 



обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; пропозиція, 

обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. 

2. Які можливі правові наслідки дій Міхайлець і Піскун? 

3. Дайте визначення неправомірної вигоди. 

 

Завдання 8 

Начальник оперативного управління податкової інспекції одержав 

неправомірну вигоду у розмірі 8 тис. дол. США за вплив на прийняття особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави, рішення про притягнення 

заявника до кримінальної відповідальності. 

1. Проаналізуйте статтю 369 КК України: пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди службовій особі. 

2. Яка відповідальність передбачається за зловживання впливом? 

3. Чи буде притягнуто до відповідальності начальника оперативного 

управління податкової інспекції? 

 

Завдання 9 

Податковий інспектор під час заповнення декларації вирішив не вносити 

до цієї декларації інформацію про те, що у власності його дружини є приватний 

будинок у Тернопільській області вартістю 300 000 гривен. 

1. Проаналізуйте положення статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

2. Які наслідки рішення податкового інспектора? 

3. Чи можна притягти його до відповідальності за статтею 366-1 КК 

України: Декларування недостовірної інформації? 

 

Завдання 10 

Діденка визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 368 КК України, та призначено, за вказаною 

нормою кримінального закону, покарання у виді позбавлення волі на строк 8 

років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням 



організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на 

строк 3 роки та конфіскацією майна, яке є його власністю. На підставі ст. 54 КК 

України Діденка позбавлено 11 рангу державного службовця. 

1. З’ясуйте порядок притягнення до юридичної відповідальності 

державних службовців. 

2. Проаналізуйте статтю 368 КК України. 

3. Чи правильно застосовано санкції до Діденка? 

 

Завдання 11 

Прокуратурою з відділом протидії корупції СБУ було затримано 

начальника управління податкового та митного аудиту Державної фіскальної 

служби України та головного інспектора одного з відділів цього управління. 

Підставою для затримання стало вимагання та одержання корупціонерами 

неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн. від підприємця за дії щодо 

заниження суми санкції за податкові правопорушення. Грошові кошти 

вилучено, проведено обшуки. 

1. Проаналізуйте статті 368, 369 КК України. 

2. Визначте суб’єктів протидії корупції за умовою задачі. 

3. До якого виду юридичної відповідальності слід притягти податківців і 

підприємця? 

4. Яким буде рішення суду? 

 

Завдання 12 

Слідчими слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону 

України спільно із оперативними співробітниками ГУ МВС України в місті 

Києві викрито заступника військового комісара одного із районних військових 

комісаріатів столиці, який одержав від військовозобов’язаного неправомірну 

вигоду в сумі 1 500 дол. США за сприяння у визнанні його не придатним до 

військової служби за станом здоров’я. Військову службову особу затримано у 

його службовому кабінеті, де вилучено грошові кошти. 

1. Проаналізуйте статті 368, 369 КК України. 



2.Чи нестиме заступник військового комісара кримінальну 

відповідальність? 

3.З’ясуйте перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції відповідно до Закону №1700. 

 

Завдання 13 

Упродовж року службовими особами однієї з військових частин внаслідок 

неналежного оформлення документів про звільнення 170 військовослужбовців 

при проведенні заходів демобілізації понаднормово необґрунтовано здійснено 

видатки на рахунки при звільненні. Збитки державі складають 272 тис грн. 

1. Чи є ознаки корупції у діях службових осіб однієї з військових частин? 

2. Яку відповідальність нестимуть службовці? 

 

Завдання 14 

Офіцером головного управління СБУ було викрито в одержанні 

неправомірної вигоди у вигляді комп’ютерної техніки вартістю понад 40 тис. 

грн. від підприємця за сприяння у його діяльності шляхом усунення перешкод 

та вирішення проблемних питань з правоохоронними органами. 

1. Чи правомірно вчинив підприємець? 

2. Дайте характеристику неправомірної вигоди у вигляді речі. 

3. Яку відповідальність нестиме офіцер? 

 

Завдання 15 

До чергової частини міліції надійшло повідомлення від громадянина С., 

який повідомив, що у підземному переході відбувається стихійна торгівля 

м’ясними товарами. 

Виїхавши на виклик та прибувши на місце, наряд побачив двох громадян, 

які швидко пакували свій товар у валізи. Коли співробітники підійшли до 

громадян, вони вже все встигли сховати у валізи. На прохання пред’явити 

документи та показати вміст валіз громадяни подарували працівникам міліції 

статуетку вартістю 366 грн. 



1. Чи вправі взяти подарунок працівники міліції? 

2. Якою буде відповідальність, якщо подарунок буде доставлено до 

райвідділу і передано начальнику? 

 

Завдання 16 

Постановою координаційної наради керівників правоохоронних органів 

області передбачено перевірку стану додержання законодавства під час 

приватизації, надання в оренду, збереження органами державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування об’єктів державної та комунальної 

власності. 

1. Які суб’єкти братимуть участь у такій перевірці? 

2. Визначте права та обов’язки суб’єктів які виступають об’єктами 

перевірки? 

3. Чи вправі прокуратура координувати спільну роботу правоохоронних 

органів та органів влади у цьому напрямку ? 

4. Чи вправі Міністерство юстиції України попереджати кримінальні 

корупційні правопорушення на стадії їхньої підготовки? 

5. Яким чином інформація про корупціонерів потрапляє до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення? 

 

Завдання 17 

Гарбуз працює водієм ПАТ «Сільський м’ясокомбінат». Відповідно до 

рішення сесії сільської ради від 15.11.2010 року «Про підсумки виборів, 

визнання повноважень та реєстрацію депутатів сільської ради» Гарбуз є 

депутатом сільської ради. 

Гарбуз декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2014 рік в ПАТ «Сільський м’ясокомбінат» не подавав. Про 

вимоги ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

відділ кадрів ПАТ «Сільський м’ясокомбінат» обізнаний не був, тому не 

звернув уваги на даний факт. До сільради декларацію також не було подано. 



Перевіркою прокуратури, що проводилася 15 серпня 2015 року, було 

встановлено факт неподання декларації Гарбузом і складено протокол. 

За наведених обставин суд прийшов до переконання, що в діях Гарбуза 

відсутні ознаки адміністративногоправопорушення,передбаченогоч. 1 ст. 172-6 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч.1 ст. 12 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», оскільки пропущено 

строки притягнення до адміністративної відповідальності. 

1. Хто є суб’єктом декларування? 

2. Які встановлено строки подання декларації? 

3. Який орган влади проводить перевірку фактів своєчасності подання 

декларацій; перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів? 

4. Чи підлягають оприлюдненню депутатами місцевих рад відомості, що 

містяться в декларації? 

5. Чи підлягає звільненню Гарбуз, а також чи буде припинено 

повноваження депутата місцевих рад у зв’язку зі скоєнням адміністративного 

правопорушення? 

 

Завдання 18 

В.Павленко, будучи наділеним повноваженнями щодо організації роботи 

осіб, що відбувають адміністративні покарання у вигляді громадських робіт, на 

початку жовтня 2014 року прийняв від гр. В. Клочка пожертву у сумі 500 грн., 

як благодійну допомогу в касі комбінату не оформив. 

Правоохоронними органами було складено протокол про вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

1. Чи правомірні дії В.Павленка? 

2. Якими нормами законодавства регулюються правовідносини щодо 

одержання подарунка посадовими і службовими особами? 

 

Завдання 19 

М.Вінченко, працюючи на посаді сільського голови, підписав і завірив 

печаткою сільської ради акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 



2009 року, згідно з яким генпідрядник в особі директора ТОВ Г.Воловик здав, а 

замовник – сільська рада в особі сільського голови М.Вінченка прийняв роботи 

побудівництву газопроводу високого тиску до сілвартістю 735711,6 грн., що не 

відповідає дійсності, оскільки роботи, зазначені в цьому акті було фактично 

виконано лише на суму 22488 грн. Таким чином, сільським головою М.В.М. і 

директором ТОВ Г.В.П. завищені обсяги виконаних робіт на суму 713223,6 грн. 

1. Проаналізуйте ситуацію з позицій Закону України «Про запобігання 

корупції» і кваліфікуйте дії М.Вінченка і Г.Воловика відповідно до 

Кримінального кодексу України. 

2. Які юридичні санкції повинен застосувати суд до зазначених осіб? 

 

Завдання 20 

Постановою Сумського районного суду Сумської області від 05.08.13 року 

лікаря Сумської центральної лікарні було притягнуто до адміністративної 

відповідальності за порушення встановленої законом заборони щодо одержання 

подарунка. Як було встановлено судом, 20.03.2015 року у розмові з пацієнтом 

лікар натякнув, що слід внести до каси гроші у сумі 1 000 грн. 10.04.2015 року, 

після одужання, грошові кошти були передані лікарю пацієнтом. 

1. З’ясуйте перелік суб’єктів, на яких поширюються дія Закону №1700. 

2. Чи можна кваліфікувати дії лікаря як правопорушення, пов’язане з 

корупцією? 

3. Яка юридична відповідальність передбачена законодавством за 

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунка? 

4. Хто є суб’єктом цього правопорушення? 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

 

1. Поняття категорії «корупція». 

2. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні. 

3. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. 

4. Основні методи та заходи запобігання корупції. 

5. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової державної 

антикорупційної політики. 

6. Правові засади формування нової державної антикорупційної політики. 

7. Новели державної антикорупційної політики України. 

8. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 

політики. 

9. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 

10. Запобігання корупції. 

11. Покарання за корупцію. 

12. Формування негативного ставлення до корупції. 

13. Оцінювання результатів та механізм реалізації антикорупційної 

стратегії. 

14. Поняття публічної влади в Україні. Корупційні ризики у сфері 

публічної влади. 

15. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації. 

16. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії корупції. 

17. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції. 

18. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері 

запобігання та протидії корупції. 

19. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері. 

20. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції. 



21. Антикорупційні положення законодавства про державну службу 

22. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

23. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

24. Поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення. 

25. Стадії провадження у справах про корупційні адміністративні 

правопорушення. 

26. Правова основа участі громадськості щодо запобігання та протидії 

корупційних виявів. 

27. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

28. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. Державний 

захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції 

29. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції 

30. Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 

31. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

32. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією. 

33. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння. 

34. Діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь та 

притягнення винних до відповідальності. 

35. Діяльність щодо боротьби з корупцією та її основні принципи: 

демократизація керівництва суспільством, побудова та організація державної 

влади і місцевого самоврядування, що забезпечує оптимальну відкритість для 

населення діяльності посадових осіб. 

36. Антикорупційні положення законодавства про державну службу 

37. Правова основа участі громадськості у запобіганні та протидії 

корупційних виявів. 

38. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 



39. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. 

40. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції. 

41. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 

42. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері. 

43. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції. 

44. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища. 

45. Обмеження щодо одержання подарунків. 

46. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. 

47. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. 

48. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування. 

49. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

50. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
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www.gp.gov.ua/  Офіційний інтернет-портал 

Генеральної прокуратури України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії з корупцією.
	2. Досвід участі громадськості у заходах щодо запобігання корупційній діяльності.
	3. Як громадськість допомагає державним органам боротися з корупцією.
	4. Роль громадських організацій у протидії політичній корупції.
	5. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо протидії корупції.

