
 

 

МАУП 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Кафедра права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ 

до виконання контрольної роботи 
з навчальної дисципліни 

«Організаційні засади запобігання і протидії корупції  
на підприємствах в установах та організаціях» 

студентами заочної форми навчання 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2018 



 

 2  

 
Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в 

установах та організаціях : методичні рекомендації і завдання до виконання 
контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організаційні засади запобігання 
і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях» студентами 
заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 081 Право. – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 
2018. – 11 с. 

 

 

 

 

Розробник: 
к.ю.н., доц. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Лепех Ю.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено 

на засіданні кафедри права 

Протокол № 1/18/19 від 30.08.2018 р. 
Завідувач кафедри права 

к.ю.н., доцент Яворська В. Г. 
 

 

 

©Лепех Ю.С., 2018 
© Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018 



 

 3  

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В основу методики оволодіння цією навчальною дисципліною покладено 
систематичну й активну самостійну роботу студентів з вивчення наукової 
літератури, нормативних актів, підручників та наукової літератури у сфері 
організаційних засад запобігання і протидії корупції на підприємствах, в 
установах та організаціях. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення дисципліни є комплексне вивчення організаційних засад 
запобігання і протидії корупції на підприємствах, в установах та організаціях, 

пізнання основ та проблемних питань протидії корупції, пропозицій до 
покращення правового регулювання в даній сфері. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Підготовка студентів магістерського рівня спеціальності «Антикорупційна 
діяльність» з метою засвоєння знань спрямованих на формування основ безпеки 
підприємств, установ та організацій, людини та громадянина. 

 

Вимоги до знань та умінь 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
- сутність і природу особливості загроз корупційних правопорушень для 

підприємницької діяльності та тенденції їх розвитку в сучасній Україні; 
причини виникнення корупційних правопорушень; 

- специфічні риси форм і методів захисту від корупційних правопорушень; 
- особливості корупційних правопорушень у сфері діяльності підприємств, 

установ та організацій;  
- основні проблеми правових та організаційних заходів забезпечення 

запобігання і протидії корупції; 
- вплив корупційних правопорушень на стан суспільства загалом; 
вміти:  

- аналізувати рівень, структуру та динаміку загроз корупційних 

правопорушень для підприємницької діяльності; 
- виявляти і аналізувати причини та умови корупційних правопорушень; 

- виявляти особливості корупційних правопорушень у різних сферах 

діяльності; 
- організовувати і проводити дослідження стану запобігання і протидії 

корупції на підприємствах в установах та організаціях. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Організаційні засади запобігання і протидії корупції  
на підприємствах в установах та організаціях» 

Тема 1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний стан 
корупції в Україні. 

Тема 2. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію 

корупції, антикорупційне законодавство. 

Тема 3. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

Тема 4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції. 
Тема 5. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-ідеологічний 

аспект. 

Тема 6. Система підприємств, установ та організацій в Україні. 
Тема 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в установах 

та організаціях. 

Тема 8. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу 
з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах в установах та 
організаціях. 

Тема 9. Національне агентство запобігання і протидії корупції. 
 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 Теми Л СЗ 

1.1. Історія виникнення корупційних правопорушень та 
сучасний стан корупції в Україні 

1 1 

1.2. Загальні положення законодавства про запобігання і 
протидію корупції, антикорупційне законодавство 

 

1  

1.3. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики   

1.4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції   

1.5.  Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект 

  

1.6. 

 

Система підприємств, установ та організацій в Україні 
 

1  

1. 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в 
установах та організаціях 

1 1 

1. 8.  Антикорупційні підрозділи та Положення про   
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 Теми Л СЗ 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції на підприємствах в установах та організаціях 

1. 9.  Національне агентство запобігання і протидії корупції   

 Всього 4 2 

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного 
вивчення курсу «Організаційні засади запобігання і протидії корупції на 

підприємствах в установах та організаціях».  

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

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

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

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

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

25 сторінок. 
3.1. Порядок виконання роботи: 

 

1. Насамперед потрібно прочитати пояснювальну записку, ознайомитись з 

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

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

1. Основні положення Закону України «Про запобігання і протидію 
корупції». 

2.  Поняття корупції у правовому значенні. 
3.  Соціальне визначення корупції та її вплив на суспільство. 
4.  Характерні ознаки корупційних діянь. 
5.  Адміністративні заходи боротьби з корупцією. 
6.  Державні органи, які ведуть боротьбу з корупцією. 
7.  Поняття функцій держави у протидії корупційним діянням. 
8.  Державні службовці та корупція. 
9.  Види корупційних діянь. 
10. Поняття державної служби. 
11. Практичні заходи боротьби з корупцією. 
12. Корупція у державному управлінні. 
13. Склад корупційного правопорушення. 
14. Антикорупційне законодавство України. 
15. Види покарань за виявлені корупційні діяння. 
16. Правові основи протидії корупції. 
17. Роль засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції. 
18. Роль громадських організацій у виявленні та запобіганні корупції. 
19. Фактори, які ускладнюють виявлення корупційних виявів. 
20. Основні шляхи подолання корупції. 
21. Корупційні ризики, які впливають на діяльність виборних органів. 
22. Шляхи виявлення корупційних діянь в органах виконавчої влади. 
23. Фінансовий контроль, як один із шляхів протидії корупції. 
24. Відокремлення корупційних виявів від злочинів. 
25. Зловживання владою як корупційне діяння. 
26. Суб’єкти корупції. 
27. Підстави і порядок адміністративного провадження за фактами 

корупційних діянь. 
28. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, 

прийнятих унаслідок корупційних діянь. 
29. Прокурорський нагляд у сфері боротьби з корупцією. 
30. Поновлення прав та відшкодування збитків фізичним та юридичним 

особам, які постраждали внаслідок корупційних діянь. 
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