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1. Мета та завдання дисципліни. 

 

Мета передбачає опанування студентами таких напрямів: 

-  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; 

Завдання:  

- 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. 

Міжпредметні зв’язки: кримінальне право, кримінально-процесуальне 

право, кримінологія, криміналістика, адміністративне право. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі. 
Дисципіна «Організаційні засади запобігання і протидії корупції на 

підприємствах в установах та організаціях» вивчається після вивчення 
навчальних дисциплін «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою 
України», «Кримінально-виконавче право», «Антикорупційна діяльність в 
Україні». 

 Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
знати: 

- поняття та сутності корупції, її вплив на суспільний розвиток;  
- про чинники, що обумовлюють корупцію;  



- нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції;  
- кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за корупційні 
діяння;  
- основи антикорупційної стратегії, організаційних засад протидії корупції, 
можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності;  
Вміти:  
- аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища; 
- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час здійснення 
аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного  життя в 
Україні;  
- досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній 
практиці; 
- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні; 
- здійснювати кваліфікацію корупційних діянь;  
- 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 

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 

 
 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
 

 

 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 

 

 

 

 

 



ІІ. Тематичний план дисципліни  
«Організаційні засади запобігання і протидії корупції  

на підприємствах, в установах та організаціях» 

 

 

 Теми Л СЗ СРС Ф – 

ма 
к - 
лю 

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

2 1 4 У, 
ПК 

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

 

2 1 6 У, 
ПК, 
СР, 
Т 

1.3. Загальні напрями реалізації антикорупційної 
політики 

2 1 4 У, 
ПК, 
СР 

1.4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції 2 1 6 У, 
ПК, 
СР, 
Т 

1.5.  Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект 

2 1 8 У 

1.6. 

 

Система підприємств, установ та організацій в 
Україні 
 

2 1 8 У, 
ПК, 
СР 

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

 

2 1 4 У, 
ПК, 
СР 

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

- 1 6 У, 
ПК, 
СР 

1. 9.  Національне агентство запобігання і протидії 
корупції 

- - 22 У, 
ПК, 
СР 

 Всього:  90 год. 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 

 



ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

 

Тема 1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний 

стан корупції в Україні 

Витоки корупції та її історико-правовий розвиток. Історичні, 

психологічні, економічні та соціологічні аспекти визначення поняття 

корупції. Розвиток корупції та виникнення її нових видів. Корупція в 

зарубіжних країнах та в Україні. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні. 

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 2. Загальні положення законодавства про запобігання і 

протидію корупції, антикорупційне законодавство 

Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 

Антикорупційна стратегія та її втілення в життя. Національне 

антикорупційне бюро і його діяльність. Національна антикорупційна агенція 

та її діяльність. Система заходів, спрямованих на протидію корупційним 

правопорушенням: принципи, напрями, механізми. Законодавчо визначена 

система заходів щодо запобігання і протидії корупції в Україні. 

Література: [1–4; 12; 14; 17; 20–22; 28] 

Тема 3. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики 

Створення державних органів із запобігання та протидії корупції. 

Розроблення посадових інструкцій та визначення меж повноважень 

державних органів із запобігання та протидії корупції. Спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Види, форми та принципи 

взаємодії спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції. 

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції 

Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції. Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання 



і протидію корупції. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів. 

Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 5. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект 

Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції. Стан 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток. 

Розвиток практичних напрямів діяльності у сфері запобігання і протидії 

корупції. Розроблення формули запобігання і протидії корупції. 

Характеристика та аналіз складових системи запобігання і протидії корупції. 

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 6. Система підприємств, установ та організацій в Україні 

Підприємницька діяльність України та її форми. Форми підприємств в 

Україні. Види підприємницької діяльності в Україні. Підприємства державної 

форми власності та механізм запобігання і протидії корупції на таких 

підприємствах. Корупційні правопорушення на підприємствах приватної 

форми власності та запобігання і протидія корупції. Корупційні 

правопорушення на підприємствах комунальної форми власності та 

запобігання і протидії корупції. Визначення осіб, які мають здійснювати 

контроль за запобіганням і протидією корупції на підприємствах в установ та 

організаціях. 

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в 

установах та організаціях 

Корупційні діяння на підприємствах в установах та організація загалом. 

Види, які визначені законодавством. Відповідальність за корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків. 

Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі унаслідок вчинення 



корупційного правопорушення. Незаконні акти та правочини та їх 

скасування. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг і притягнення до відповідальності 

осіб, які їх вчинили. Адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією. 

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 8. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах в 

установах та організаціях 

Система антикорупційних підрозділів підприємств установ та 

організацій. Правові основи та порядок утворення антикорупційних 

підрозділів. Основні напрямки діяльності уповноважених підрозділів. 

Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції. Надання методичної та консультаційної допомоги з 

питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та проведення 

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

Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а також 

здійснення їх логічного та арифметичного контролю.  

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 9. Національне агентство запобігання і протидії корупції 

Повноваження Національного агентства із запобігання та протидії 

корупції. Проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в 

Україні, діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у 

сфері запобігання та протидії корупції. Аналіз статистичних даних, 

результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції. 

Розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності 

виконання Антикорупційної стратегії. Підготовка та подання в 

установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту 

національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. 



Формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів 

нормативно-правових актів з цихпитань. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 



ІV. Плани лекцій. 
 

Тема 1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний 

стан корупції в Україні 

1. Витоки корупції та її історико-правовий розвиток. Розвиток корупції 

та виникнення її нових видів.  

2. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні.  

3. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні. 

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 2. Загальні положення законодавства про запобігання і 

протидію корупції, антикорупційне законодавство 

1. Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 

2. Антикорупційна стратегія та її втілення в життя.  

3. Національне антикорупційне бюро і його діяльність.  

4. Національна антикорупційна агенція та її діяльність.  

5. Система заходів, спрямованих на протидію корупційним 

правопорушенням: принципи, напрями, механізми.  

Література: [1–4; 12; 14; 17; 20–22; 28] 

Тема 3. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики 

1. Створення державних органів із запобігання та протидії корупції. 

2. Розроблення посадових інструкцій та визначення меж повноважень 

державних органів із запобігання та протидії корупції.  

3. Види, форми та принципи взаємодії спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції.  

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції 

1. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції. Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання 

і протидію корупції.  

2. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 



3. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів.  

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 5. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект 

1. Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції. 

Стан законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток. 

2. Розвиток практичних напрямів діяльності у сфері запобігання і 

протидії корупції.  

Література: [1–4; 14; 17; 23; 25] 

Тема 6. Система підприємств, установ та організацій в Україні 

1. Підприємства державної форми власності та механізм запобігання і 

протидії корупції на таких підприємствах.  

2. Корупційні правопорушення на підприємствах приватної форми 

власності та запобігання і протидія корупції.  

3. Корупційні правопорушення на підприємствах комунальної форми 

власності та запобігання і протидії корупції.  

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Тема 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в 

установах та організаціях 

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. Відшкодування збитків, шкоди, 

завданих державі унаслідок вчинення корупційного правопорушення. 

2. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг і притягнення до відповідальності 

осіб, які їх вчинили.  

3. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

 



 

V. Плани семінарських занять. 
 

Заняття 1. 
Тема 1, 2. Історія виникнення корупційних правопорушень та 

сучасний стан корупції в Україні. Загальні положення законодавства про 

запобігання і протидію корупції, антикорупційне законодавство. 

1. Витоки корупції та її історико-правовий розвиток. Розвиток корупції 

та виникнення її нових видів.  

2. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні.  

3. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні. 

4. Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 

5. Антикорупційна стратегія та її втілення в життя.  

Література: [1–4; 12; 14; 17; 20–22; 28] 

Заняття 2. 
Тема 3, 4. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції. 

1. Створення державних органів із запобігання та протидії корупції. 

2. Розроблення посадових інструкцій та визначення меж повноважень 

державних органів із запобігання та протидії корупції.  

3. Види, форми та принципи взаємодії спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції.  

4. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції. Спеціальна перевірка щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

5. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів.  

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Заняття 3. 
Тема 5, 6. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект. Система підприємств, установ та організацій в 

Україні. 



1. Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції. 

Стан законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток. 

2. Розвиток практичних напрямів діяльності у сфері запобігання і 

протидії корупції.  

3. Підприємства державної форми власності та механізм запобігання і 

протидії корупції на таких підприємствах.  

4. Корупційні правопорушення на підприємствах приватної форми 

власності та запобігання і протидія корупції.  

5. Корупційні правопорушення на підприємствах комунальної форми 

власності та запобігання і протидії корупції.  

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Заняття 4. 
Тема 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в 

установах та організаціях.  

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. Відшкодування збитків, шкоди, 

завданих державі унаслідок вчинення корупційного правопорушення. 

2. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг і притягнення до відповідальності 

осіб, які їх вчинили.  

3. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 



VІ. Завдання для самостійної роботи студентів: 
 

Самостійна робота полягає у глибокому опрацюванні висвітлених в 

лекційному матеріалі питань, додатковому вивченні окремих питань курсу. 

Самостійна робота включає в себе роботу на питаннями самостійного 

вивчення.  

 

Заняття 1. 
Тема 1, 2. Історія виникнення корупційних правопорушень та 

сучасний стан корупції в Україні. Загальні положення законодавства про 

запобігання і протидію корупції, антикорупційне законодавство. 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Витоки корупції у Греції.  

2. Виникнення нових видів корупції. 

3. Корупція в Україні.  

Завдання для самоконтролю: 

1. Види корупції. 

2. Ознаки та поширеність корупції. 

3. Причини поширеності корупції в Україні. 

Література: [1–4; 12; 14; 17; 20–22; 28] 

Заняття 2. 
Тема 3, 4. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції. 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Формування нової державної антикорупційної політики.  

2. Правові засади формування нової державної антикорупційної 

політики.  

Завдання для самоконтролю: 

1. Закони, які регламентують корупцію. 

2. Визначення меж повноважень державних органів із запобігання та 

протидії корупції.  

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 



Заняття 3. 

Тема 5, 6. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-

ідеологічний аспект. Система підприємств, установ та організацій в 

Україні. 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Поняття та напрямки запобігання корупції.  

2. Покарання за корупцію.  

Завдання для самоконтролю: 

1. Формування негативного ставлення до корупції.  

2. Стан законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його 

розвиток. 

Література: [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 

Заняття 4. 

Тема 7, 8. Види корупційних правопорушень на підприємствах, в 

установах та організаціях. Антикорупційні підрозділи та Положення про 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції на 

підприємствах в установах та організаціях. 

Питання для самостійного вивчення:  

1. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними.  

2. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі унаслідок 

вчинення корупційного правопорушення. 

Завдання для самоконтролю: 

1. Правила етичної поведінки. Захист викривачів. 

2. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг і притягнення до відповідальності 

осіб, які їх вчинили.  

3. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а 

також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.  

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41] 



ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Чинним у питаннях запобігання і протидії корупції є закон від: 

- 1995 р.; 

- 2009 р.; 

- 2011 р.; 

- 2014 р. 

2. Суб’єктами корупційних правопорушень визнаються: 

- громадяни України; 

- апатриди; 

- біпатриди; 

- всі перераховані громадяни. 

3. Президент України є суб’єктом: 

- корупційних правопорушень; 

- організації запобігання і протидії корупції; 

- головнокомандувачем Збройних сил України; 

- першою особою держави. 

4. Кабінет Міністрів України є: 

- організатором запобігання і протидії корупції; 

- суб’єкт корупційних правопорушень; 

- вищим органом державної влади; 

- особливим органом у запобіганні і протидії корупції. 

5. Близькі особи це: 

- особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 

взаємні права та обов’язки із суб’єктом; 

- особи, які мають спільних дітей; 

- особи, які спільно проживають і ведуть спільне господарство і мають 

спільні кошти; 

- всі особи, які є родичами суб’єктів корупційних правопорушень. 

6. Корупційне правопорушення це: 



- діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом 

корупційнихправопорушень, за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

- хабар та інші порушення; 

- вимагання коштів за дії, які треба здійснити; 

- будь-яке правопорушення, яке пов’язане з грошовими коштами, що 

передаються особі, яка є суб’єктом корупційних правопорушень. 

7. Неправомірна вигода це: 

- грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; 

- нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують 

без законних на те підстав; 

- неправомірна вигода – все, що обіцяють, пропонують, надають або 

одержують без законних на те підстав; 

- неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, які обіцяють, суб’єкту корупційних правопорушень. 

8. Подарунок це: 

- грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової; 

- майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають 

безоплатно; 

- грошові кошти суб’єкту корупційних правопорушень; 

- грошові кошти або інше майно, які надають або одержують безоплатно. 

9. Суб’єкти декларування – це: 

- особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до законодавства; 

- всі громадяни України; 

- особи, які окремо зазначені у законодавстві; 



- суб’єкти декларування – особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про запобігання корупції». 

10. Суб’єктами корупційних правопорушень є: 

- всі особи, визначені в Законі України «Про запобігання корупції»; 

- державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

- всі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

- особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

 

VІІ. 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. 

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

передбачає: 
– 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; 

– формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 
повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні 
життєвих проблем; 

–  прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 
висловлювати та аргументувати свої думки; 

– заохочення студентів до активної роботи та обговорення питань курсу 
«Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в 
установах та організаціях». 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

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. 



ІХ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

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. 

4. Напрями запобігання і протидії корупції. 

5. Періоди запобігання і протидії корупції в Україні. 

6. Сучасний стан корупції в Україні. 

7. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію корупції, 

антикорупційне законодавство. 

8. Основні положення нового законодавства про запобігання і протидію 

корупції. 

9. Суб’єкти корупційних правопорушень. 

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

11. Формування антикорупційної політики. 

12. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням. 

13. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

14. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

15. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища. 

16. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища. 

17. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. 

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

функцій держави, місцевого самоврядування. 

19. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

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



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

22. Система державних установ та організацій. 

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

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

протидії корупції. 

25. Недоліки в організації запобігання і протидії корупції. 

26. Напрями запобігання та протидії корупції: морально-ідеологічний 

аспект. 

27. Поняття корупції як морального правопорушення. 

28. Класифікація заходів із запобігання і протидії корупції. 

29. Принципи запобігання і протидії корупції. 

30. Основні напрями запобігання і протидії корупції. 

31. Система підприємств, установ та організацій в Україні. 

32. Види підприємств в Україні та їх правова кваліфікація. 

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

34. Організації та їх система в Україні. 

35. Основні напрями запобігання і протидії корупції в установах та 

організаціях. 

36. Спеціальні уповноважені із запобігання та протидії корупції на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

37. Види корупційних правопорушень у системі державної влади. 

38. Корупційні правопорушення поділяються на такі види: зловживання 

владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових 

повноважень розкрадання державного, колективного або приватного майна з 

використанням посадового становища; незаконне одержання матеріальних 

або інших благ, пільг та інших переваг; одержання кредитів, позичок, 

допомоги, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з 

використанням пільг чи переваг, хабарництво; здійснення безпосередньо та 

через посередників або підставних осіб підприємницької діяльності з 

використанням влади чи посадових повноважень, а також пов’язаних з ними 



можливостей; сприяння з використанням посадового становища фізичним і 

юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності; 

неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність 

інших державних органів чи посадових осіб; використання інформації, 

одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших 

особистих інтересах; необґрунтована відмова у наданні відповідної 

інформації, несвоєчасне її надання; надання недостовірної чи неповної 

службової інформації; надання необґрунтованих переваг фізичним або 

юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових 

актів чи управлінських рішень; протежування з корисливих або інших 

особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і 

професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами. 

39. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

40. Система антикорупційних підрозділів підприємств, установ та 

організацій. 

41. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

42. Основні напрями діяльності уповноважених підрозділів. 

43. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції. 

44. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства та проведення 

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

45. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а 

також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. 

46. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в апараті районної державної адміністрації. 

47. Усунення конфлікту інтересів на підприємствах в установах та 

організаціях. 



48. Поняття конфлікту інтересів. 

49. Види конфлікту інтересів. 

50. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

51. Способи врегулювання конфлікту інтересів. 

52. Відповідальність за неусунення конфлікту іентересів. 

53. Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та 

протидії корупції на підприємствах, в установах та організаціях. 

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

дослідженнях. 

55. Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» 

приватнихосіб із посадовцями. 

56. Кодекси етики службовців. 

57. Встановлення правил поведінки з приватними особами. 

58. Прозорість надання адміністративних послуг. 

59. Спрощення процедури надання адміністративних послуг. 

60. Належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових 

розслідувань. 

61. Встановлення розумних термінів «обслуговування» приватних осіб. 

62. Доступ до органу місцевого самоврядування. 

63. Високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності 

органу влади. 



Х. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 
навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та 
закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 
застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують 
студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 
реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним 
захистом змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. 
Теми рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) 
занять, конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 
практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір 
обрати тему реферату. За семестр кожний студент має можливість 
підготувати два реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
– методи - вказуються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел (нормативно-правових актів та 

літератури). 
Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на 
папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 
– на другій сторінці викладають план реферату; 
– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи 

плану; 
– сторінки роботи нумерують; 
– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 
– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 
– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список 

використаних джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових 
джерел та всі нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття 
відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 
спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу 



сторінки. 
Відповідно до обраного способу посилання і формується список 

використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог 
щодо оформлення літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список 
використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові 
акти та літературні джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних 
джерел формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та 
міжнародні документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в 
алфавітному порядку). 

 

Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і 
теоретичних даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних 
нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних 
понять і категорій з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 
матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

 

Теми рефератів: 
 

1. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової 

державної антикорупційної політики. 

2. Правові засади формування нової державної антикорупційної 

політики.  

3. Новели державної антикорупційної політики України.  

4. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 

політики. 

5. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 

6. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції. 

7. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з 

міжнародними організаціями.  



8. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

регламентації міжнародного співробітництва.  

9. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

10. Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

11. Повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

12. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.  

13. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції.   

14. Контроль та перевірка декларацій.  

15. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення. 

16. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення. 

17. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України.  

18. Правовий та соціальний захист працівників Національного 

антикорупційного бюро України.  



ХІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність 

аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані 
результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять 
(три останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього 

програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його 
викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на 
додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, 
аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати 
матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; 

грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді 
на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й 
систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не 
здатний узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % 
завдань. 

Знання студентів під час поточного контролю на практичних 
(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 

– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 



– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати 
пропущене заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для 
практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

 

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 

 



ХІІ. Перелік питань на іспит: 

 

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 в Україні 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» 

приватних осіб 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. 
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