
Питання до іспиту 
 

1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний стан 

корупції в Україні. 

2. Визначення корупції у світовій практиці. 

3. Виникнення корупції в суспільстві та її розвиток, напрями запобігання і 

протидії корупції. 

4. Періоди запобігання і протидії корупції та сучасний стан корупції в 

Україні. 

5. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію корупції, 

антикорупційне законодавство.  

6. Основні положення нового законодавства про запобігання і протидію 

корупції. 

7. Суб’єкти корупційних правопорушень.  

8. Суб’єкти запобігання і протидії корупції за новим законодавством 

9. Формування антикорупційної політики та запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та загальні напрями 

реалізації антикорупційної політики. 

11. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища. 

12. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. 

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

функцій держави, місцевого самоврядування. 

14. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

15. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції.  

16. Система суб’єктів, які можуть бути корупційними. 

17. Система державних установ та організацій. 

18. Принципи діяльності суб’єктів запобігання і протидії корупції.  



19. Нормативні акти, які визначають повноваження суб’єктів запобігання і 

протидії корупції. 

20. Недоліки в організації запобігання і протидії корупції. 

21. Напрями запобігання та протидії корупції: морально-ідеологічний 

аспект. 

22. Поняття корупції як морального правопорушення.  

23. Класифікація заходів із запобігання і протидії корупції. 

24. Принципи запобігання і протидії корупції.  

25. Основні напрями запобігання і протидії корупції. 

26. Система підприємств, установ та організацій в Україні. 

27. Види підприємств в Україні та їх правова кваліфікація. 

28. Система установ в Україні, які можуть бути предметом корупції. 

Організації та їх система в Україні. 

29. Основні напрями запобігання і протидії корупції в установах та 

організаціях. 

30. Спеціальні уповноважені із запобігання та протидії корупції на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

31. Види корупційних правопорушень у системі державної влади. 

32. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

33. Система антикорупційних підрозділів підприємств, установ та 

організацій.  

34. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

35. Основні напрями діяльності уповноважених підрозділів. 

36. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції. 

37. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства та проведення 

роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. 



38. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а 

також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. 

39. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації. 

40. Усунення конфлікту інтересів на підприємствах в установах та 

організаціях.  

41. Поняття конфлікту інтересів. 

42. Види конфлікту інтересів.  

43. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

44. Способи врегулювання конфлікту інтересів.  

45. Відповідальність за неусунення конфлікту іентересів. 

46. Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та 

протидії корупції на підприємствах, в установах та організаціях.  

47. Напрями запобігання і протидії корупції, які визначені в наукових 

дослідженнях. 

48. Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» 

приватнихосіб із посадовцями. 

49. Кодекси етики службовців.  

50. Встановлення правил поведінки з приватними особами.  

51. Прозорість надання адміністративних послуг. 

52. Спрощення процедури надання адміністративних послуг. 

53. Належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових 

розслідувань.  

54. Встановлення розумних термінів «обслуговування» приватних осіб. 

55. Доступ до органу місцевого самоврядування. 

56. Високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності 

органу влади. 

57. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

58. Основні напрями діяльності уповноважених підрозділів. 



59. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції. 

60. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства та проведення 

роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції. 


