
 

 МАУП 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ» 

           ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

дисципліни  

Правові засади антикорупційної стратегії України  

(для магістрів) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів  
2018 

 
 



 2 

 

Підготовлено к.ю.н., доц., зав. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» Яворською В. Г. 

 

 

 

Рекомендовано до друку кафедрою права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» (протокол № 1 від 30.08. 2017 р.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Яворська В. Г. Правові засади антикорупційної стратегії України : навчальна 
програма (для магістрів) / В. Г. Яворська. – Львів, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП», 2018. – 19 с.  

 

 

 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст 

дисципліни, питання для самоконтролю, перелік питань на іспит, список літератури.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

© ЯВОРСЬКА В. Г., 2018 

© Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,  2018



 3 

Пояснювальна записка 

Мета: формування у студентів теоретичних і практичних знань 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 прояву 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 проявів; створити основу для 
формування антикорупційної культури вітчизняних державних службовців.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
− поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток;  
− чинники, що обумовлюють корупцію;  
− нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції;  
− кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за 

корупційні діяння;  
− основи антикорупційної стратегії;  
− організаційні засади протидії корупції;  
− можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності.  
вміти:  
кваліфіковано застосовувати понятійно-категоріальний апарат, 

нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію;  
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.  

 

Тематичний план дисципліни  
«Правові засади антикорупційної стратегії України» 

 Теми 

1.1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  
 

1.2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
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 Теми 

1.3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  

1.4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У 
СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

1.5.  НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК 
ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ТА 
РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

1.6. 

 

ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

1.7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ  

1.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

1.9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  

 

Зміст дисципліни за темами 

«Правові засади антикорупційної стратегії України» 

 

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  
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.  
Тема 2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
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.  
Тема 3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ  
1. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 
2. Запобігання корупції.  
3. Покарання за корупцію. Формування негативного ставлення до корупції. 
4. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.  
Тема 4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У 

СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
1. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції.  
2. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з 

міжнародними організаціями.  
3. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

регламентації міжнародного співробітництва. 
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Тема 5. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

1. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. 

2. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.  
3. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.  
4. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 
5. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції.  

Тема 6. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.  
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.  

2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.  Обмеження спільної 
роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

3. Правила етичної поведінки.  
Тема 7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ  
1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації. Облік 
та оприлюднення декларацій.  

2. Контроль та перевірка декларацій. Моніторинг способу життя суб’єктів 
декларування. 

Тема 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків. 

2. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Витяг з Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).  

3. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Витяг з Кримінального Кодексу України).  

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  

1. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро 
України. Працівники Національного антикорупційного бюро України.  

2. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 
Правовий та соціальний захистпрацівників Національного антикорупційного 
бюро України. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро 
України.  
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3. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 

України. 
 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  
5. Поняття категорії «корупція».  
6. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  
7. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  
8. Основні методи та заходи запобігання корупції.  
Література [1-3; 7; 13-17; 34; 57]. 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
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.  
Література [1-50; 53-55; 71; 87]. 

Тема 3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ  

1. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 
політики. 

2. Запобігання корупції.  
3. Покарання за корупцію. Формування негативного ставлення до корупції. 
4. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.  
Література [1-50; 53-55; 71; 87; 106-108]. 

Тема 4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ У 
СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

4. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції.  
5. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з 

міжнародними організаціями.  
6. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

регламентації міжнародного співробітництва. 

Література [1-3; 35; 38; 41; 88]. 

Тема 5. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

1. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. 

2. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.  
3. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.  
4. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 
5. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного 
агентства з питань запобігання корупції.  
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Література [15; 39; 42; 47; 60-65]. 

Тема 6. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ 
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.  
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.  

2. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.  Обмеження спільної 
роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

3. Правила етичної поведінки.  
Література [1-15; 34; 50; 53; 62; 72; 84; 87]. 

Тема 7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ  
1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації. Облік 
та оприлюднення декларацій.  

2. Контроль та перевірка декларацій. Моніторинг способу життя суб’єктів 
декларування. 

Література [1-50; 69; 96; 98; 108]. 

Тема 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

4. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків. 

5. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Витяг з Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).  

6. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Витяг з Кримінального Кодексу України).  

Література [1-3; 7-9; 15; 32; 53-57]. 

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  

4. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро 
України. Працівники Національного антикорупційного бюро України.  

5. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 
Правовий та соціальний захистпрацівників Національного антикорупційного 
бюро України. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро 
України.  

6. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 
України. 

Література [14-17; 29-35; 49; 58-65]. 
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Питання для самоконтролю: 
 

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. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції.  
11. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з 

міжнародними організаціями.  

12. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 
регламентації міжнародного співробітництва.  

13. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.  
14. Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  
15. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.  
16. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.  
17. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  
18. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  
19. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного 

агентства з питань запобігання корупції.  
20. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.  

21. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища.  

22. Обмеження щодо одержання подарунків.  

23. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
поводження з ними.  

24. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності.  

25. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 
функцій держави, місцевого самоврядування.  

26. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  

27. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

28. Правила етичної поведінки.  

29. Захист викривачів.  
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30. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.  

31. Інформація, що зазначається в декларації.  
32. Облік та оприлюднення декларацій.  

33. Контроль та перевірка декларацій.  

34. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.  

35. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків.  

36. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення (Витяг з Кодексу України про адміністративні 
правопорушення).  

37. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення (Витяг з Кримінального Кодексу України).  

38. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро 
України.  

39. Працівники Національного антикорупційного бюро України.  

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

41. Правовий та соціальний захист працівників Національного 
антикорупційного бюро України.  

42. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро 
України.  

43. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 
України. 
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