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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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.  

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі. 
Дисципіна «Правові засади антикорупційної стратегії України» 

вивчається після вивчення навчальних дисциплін «Актуальні проблеми 
судочинства та судоустрою України», «Сучасна концепція соціально-

правової держави», а її вивчення передує «Виконавче провадження», 

«Організація правоохоронної діяльності», «Правові основи організації 
запобігання і протидії корупції в державних органах», «Організаційні засади 
запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та 
організаціях». 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
− поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток;  
− чинники, що обумовлюють корупцію;  
− основи антикорупційної стратегії;  
− організаційні засади протидії корупції, можливості залучення 

громадськості до антикорупційної діяльності; 
− можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності.  
вміти:  
застосовувати нормативно-правову базу запобігання та протидії 

корупції; кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за 
корупційні діяння;  

кваліфіковано застосовувати понятійно-категоріальний апарат, 
нормативно-правову і спеціальну термінологію;  

аналізувати причини виникнення корупції як суспільного явища;  
визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 

здійснення аналізу корупції в Україні;  



аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 
Україні, розробляти комплекс антикорупційних заходів. 

 

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 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 
 

 

 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 

 



ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  
СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ» 

 

 Теми Л СЗ СРС Ф – 

ма 
к - 
лю 

1.1. Сутність та поняття корупції 4 2 10 У, 
ПК 

1.2. Формування державної антикорупційної політики 2 2 12 У, 
ПК, 
СР 

1.3. Шляхи втілення державної антикорупційної стратегії 6 2 12 У, 
ПК, 
СР 

1.4. Участь України в міжнародному співробітництві у 
сфері запобігання та протидії корупції 

2 2 8 У, 
ПК, 
СР, 
Т 

1.5.  Національне агентство з питань запобігання корупції 
як основний державний орган з питань формування 
та реалізації антикорупційної політики 

 

2 2 8 У 

1.6. 

 

Законодавчо визначені методи та заходи запобігання 
корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням 

2 2 8 У, 
ПК, 
СР 

1. 7. Фінансовий контроль 2 - 10 У, 
ПК, 
СР 

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

4 - 10 У, 
ПК, 
СР 

1. 9.  Організаційно-правові засади діяльності 
Національного антикорупційного бюро 

 

2 2 2 У, 
ПК, 
СР 

 Всього:  120 год. 26 14 80  

 

 



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. 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. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ  

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. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ  

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

Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції. Співпраця 
України у сфері запобігання та протидії корупції з міжнародними 
організаціями. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 
регламентації міжнародного співробітництва  

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

Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання 
корупції. Повноваження Національного агентства з питань запобігання 
корупції. Права Національного агентства з питань запобігання корупції. 
Уповноважені особиНаціонального агентства з питань запобігання корупції. 
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 

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.  
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.  
Обмеження щодо одержання подарунків. 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. Правила етичної 
поведінки. Захист викривачів 

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

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

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків. Адміністративна відповідальність 
за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Витяг з Кодексу 
України про адміністративні правопорушення). Кримінальна 
відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 
(Витяг з Кримінального Кодексу України).  

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  

Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро 
України. Працівники Національного антикорупційного бюро України. Права 
та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. Правовий та 
соціальний захистпрацівників Національного антикорупційного бюро 
України. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро 
України. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 
України. 



ІV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

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.  
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  

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. 

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.  

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  

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).  

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

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.  



3. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 
України. 

Література [14-17; 29-35; 49; 58-65]. 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. 
 

Заняття 1.  
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.  
Література [1-3; 7; 13-17; 34; 57]. 

Заняття 2. 
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]. 

Заняття 3.  
Тема 3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ  
1. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 
2. Запобігання корупції.  
3. Покарання за корупцію.  
4. Формування негативного ставлення до корупції. Оцінка результатів та 

механізм реалізації антикорупційної стратегії.  
Література [1-50; 53-55; 71; 87; 106-108]. 

Заняття 4. 
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. 

Література [1-3; 35; 38; 41; 88]. 

Заняття 5. 
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. 

2.Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання 
корупції.  

3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.  
4. Права Національного агентства з питань запобігання корупції. 

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.  

Література [15; 39; 42; 47; 60-65]. 

Заняття 6.  
Тема 6. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням.  

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища.  Обмеження щодо одержання подарунків.  

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

4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 
функцій держави, місцевого самоврядування.  

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  
7. Правила етичної поведінки.  
Література [1-15; 34; 50; 53; 62; 72; 84; 87]. 

Заняття 7. 
Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО  
1. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро 

України. 
2. Працівники Національного антикорупційного бюро України.  
3. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 
4. Правовий та соціальний захистпрацівників Національного 

антикорупційного бюро України. Фінансове забезпечення Національного 
антикорупційного бюро України.  

5. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 
України. 

Література [14-17; 29-35; 49; 58-65]. 



 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття 
навичок з навчальної дисципліни «Правові засади антикорупційної 
стратегії України» для подальшого їх використання на практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в 
основному в позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений 
нижче. 

Перший вид СРС реалізується у формі обов’язкових аудиторних 
занять та індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність 
викладача носить спрямовуючий, консультативний і контролюючий 
характер. 

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з 
використанням навчально-методичної літератури, законодавчих, 
інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне 
здавання викладачу виконаних завдань. 

Позааудиторна робота включає три етапи: 
- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів 

лекцій, конспектування відповідного матеріалу тощо; 
- практичний, що передбачає виконання практичних завдань; 
- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових 

семінарах, студентських конференціях, підготовка до виконання дипломного 
проекту. 

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює 
творчу наукову роботу. 

При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: 
Для виконання самостійної роботи необхідно завести окремий зошит, в 

якому акуратно, розбірливо і без скорочень слід виконувати всі завдання у 
визначеній послідовності. 

Кожна самостійна робота нумерується, вказується номер та назва теми. 
Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його 

план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому 
дозволяється прикладати інформацію з актуальних питань, що стосуються 
бюджетної системи України, використану з періодичних видань. 

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його 
умова, розрахунки повинні супроводжуватися певними поясненнями, 
результати розрахунків – відповідним аналізом та висновками. 

 

Заняття 1.  
Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ 

Питання для самостійного вивчення:  
1. Ознаки та поширеність корупції. 
2. Причини поширеності корупції в Україні.  
Завдання для самоконтролю: 



1. Види корупції. 
 

Заняття 2. 
Тема 2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
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. 
 

Заняття 3. 
Тема 3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ 
Питання для самостійного вивчення:  
1. Поняття та напрямки запобігання корупції.  
2. Покарання за корупцію.  
Завдання для самоконтролю: 
1. Формування негативного ставлення до корупції.  

 

Заняття 4. 
Тема 4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ 

Питання для самостійного вивчення:  
1. Міжнародні документи у сфері протидії корупції.  
2. Закон України «Про запобігання корупції» стосовно регламентації 

міжнародного співробітництва. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Організації проти корупції. 

 

Заняття 5. 
Тема 5. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Питання для самостійного вивчення:  
1. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.  
2. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  
Завдання для самоконтролю: 
1. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  
 

Заняття 6. 



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

Питання для самостійного вивчення:  
1. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними.  
Завдання для самоконтролю: 
1. Правила етичної поведінки. Захист викривачів. 

 

Заняття 7. 
Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

Питання для самостійного вивчення:  
1. Правовий та соціальний захист працівників Національного 

антикорупційного бюро України.  
2. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро 

України.  
Завдання для самоконтролю: 
1. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро 

України. 



VІІ. 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. 

Вимоги до написання реферату 

Реферат (від лат. refero – доповідаю) – короткий усний чи письмовий 
виклад основних положень вчення або змісту друкованих джерел, доповідь 
на певну тему. 

Вибір теми реферату. Студент може самостійно обрати будь-яку тему з 
рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли 
студент вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може 
запропонувати викладач. Староста складає список студентів з назвами 
обраних тем рефератів і передає його викладачеві. 

Підбір літератури. Студент використовує рекомендовану літературу, 
також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього 
потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими 
надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над 
науковими проблемами, пов’язаними із темою обраної реферативної роботи. 
Необхідно обов’язково ознайомитись з журнальними публікаціями останніх 
кількох років. Радимо опрацювати такі правничі часописи, як українські 
«Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична 
Україна», «Вісник Верховного Суду України», «Наше право» та інші. 
Фактичні і статистичні матеріали містяться у електронних звітах 
Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України. В 
окремих випадках допускається використання підручників і навчальних 
посібників іноземних авторів. Не допускається підготовка реферату 
виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників. 

Орієнтовна структура реферату: 
 титульна сторінка (з вказуванням  назви вузу, теми реферату, 

виконавець, перевіряючий, місто, рік); 
 вступ – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи; 
 основна чистина – логічний виклад опрацьованого матеріалу на 

основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Це 
досягається шляхом використання фактичних і статистичних даних, 
побудови таблиць, схем і графіків. Рекомендуємо скласти розширений 
(деталізований) план роботи. Позитивним є тезисний виклад змісту, 
розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також 
зберігати ідеологічну нейтральність аналізу; 

 статистичні матеріали, схеми, малюнки; 



 висновки – узагальнення у концентрованій формі підсумків 
дослідження теми, виклад точки зору автора реферату; 

 список використаної літератури. 
Обсяг реферату визначає викладач. 

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. Правила етичної поведінки. 

15. Захист викривачів. 

16. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

17. Інформація, що зазначається в декларації. 
18. Облік та оприлюднення декларацій. 

19. Контроль та перевірка декларацій. 

20. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 

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

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

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

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



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



VIIІ. 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 

 



 

ІX. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ: 

 

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.  

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. 



X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА 

 

1. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): 
Міжнародний документ Ради Європи, підписаний у Страсбурзі 27.01.1999 
(Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 252-V від 18.10.2006 // 
Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 50. – ст. 497). – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

2. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: Міжнародний 

документ Ради Європи, підписаний у Страсбурзі 04.11.1999 (Конвенцію 
ратифіковано із заявою Законом від 16.03.2005 // Відомості10 Верховної Ради 
України (ВВР). – 2005. – № 16. – ст. 266). – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

3. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією (ETS 191): Міжнародний документ Ради Європи, підписаний у 
Страсбурзі 15.05.2003 (Протокол ратифіковано Законом № 253-V від 
18.10.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 50. – ст. 408). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: 

Міжнародний документ, прийнятий на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН у 
жовтні 2003 року (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 251-V від 
18.10.2006 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – №50. – ст. 
496). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua  

5. Кодекс законів про працю України (затверджений Законом № 322-VIII 

від 10.12.71, ст. 375 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 2000. – Додаток до 
№ 50 від 17.12.2000. – ст. 37). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: (Прийнято 
Верховною Радою Української Соціалістичної Республіки 7 грудня 1984 року 
№ 8073-Х) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51 від 18.12.1984, 
ст. 1122. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

7. Кримінальний кодекс України: (Прийнято Верховною Радою України 
5 квітня 2001 року № 2341-III) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 

№ 25 від 29.06.2001. – ст. 131). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua  

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-

VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9–10, № 11–12, № 
13, ст. 88. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-ХІІ. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.  

10. Про службу в органах місцевого самоврядування:  Закон України від 
07.06.2001 № 2493-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.  



11. Про статус депутатів місцевих рад:  Закон України від 11.07.2002 № 
93-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

12. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України 
щодо запобігання та протидії корупції: Закон України від 21.12.2010. – 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

13. Про засади запобігання і протидії корупції:  Закон України від 
07.04.2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua  

14. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 
14.10.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua  

15. Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки: Закон України від 
14.10.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua  

16. Щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження 
зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.  

17. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua  

18. Щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та 
публічних діячів: Закон України від 14.10.2014. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.  
19. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI VI. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua  

20. Про правила етичної поведінки: Закон України від 17.05.2012 № 
4722-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення національного законодавства у відповідність із стандартами 
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України від 
18.04.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua  

22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
приведення національного законодавства у відповідність із стандартами 
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України від 
18.04.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua  

23. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон 
України від 18.04.2013. – (Набрання чинності 15.12.2013) – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua  

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб: Закон 



України від 23.05.2013 № 314-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua 

25. Про утворення Національного антикорупційного комітету: Указ 
Президента України від 26.02.2010 № 275/2010. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275/2010.  

26. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента 
України від 18.07.2011 № 769/2011. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

27. Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування: Указ 
Президента України від 25.01.2012 № 33/2012. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

28. Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої 
влади: постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1422-2009-п.  

29. Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з 
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з 
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення: постанова 
Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1072. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1072-2011-п.  
30. Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про 

результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції: 
постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-2011-п.  

31. Про затвердження Порядку зберігання документів і використання 
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента: постанова Кабінету 
Міністрів України від 11.01.2012 № 16. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 

32. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування: 

постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 666. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua  

33. Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам 
корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 642-р. – 

[Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

Допоміжна 

34. Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства 
щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту 
інтересів [Текст] : засід. «Круглого столу» / Ком. Верховної Ради України з 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/


питань боротьби з організ. Злочинністю і корупцією. –  К. : Москаленко О. 
М., 2011. –  75 с.  

35. Волошина А.В. Корупція – виклики для України: за матеріалами 
шостого «Київського Діалогу» 28–30 жовтня 2010 року «Корупція в політиці, 
економіці та управлінні – стратегії громадського суспільства та світової 
спільноти щодо її подолання» / А.В. Волошина. – Кіровоград, 2011. – 79 с. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.toro.org.ua/library/33.html.  

36. Кращі приклади з практики проекту «Сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» : посіб. Management 
Systems International (MSI). – K., 2009. – 100 c.  

37. Керований хаос із поняттями злочинів держслужбовців !!!/ Спільнота 
кращих державних службовців України: Блог Дейниченко Володимир, 2013-

04-20. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 20 
http://kds.org.ua/blog/kerovanij-haos-iz-ponyattyami-zlochiniv derzhsluzhbovtsiv.  

38. «На шляху інтеграції України до ЄС» // Інформаційний бюлетень з 
євроінтеграційних питань: Електронний Інформаційний бюлетень . –  2013. –  

№ 5 (липень). – 40 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua 

39. Національний антикорупційний комітет. Для чого він потрібен? / 

Микола Хавронюк / Центр політико-правових реформ, 01 лютого 2013. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.org.ua/protydiiakoruptsii 

40. Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та 
проблеми реалізації [Текст] : матеріали засід. [1-го] круглого столу, [30 
листопада 2011 р., Херсон. нац. техн. ун-т] / Нац. агентство України з питань 
держ. служби [та ін.] ; [за заг. ред. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського]. - 
Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 116 с.  

41. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / 

За заг. ред. В.М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.  
42. Політична корупція в україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії: 

Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії «Політична корупція 
в Україні: стан, чинники, засоби протидії» / Проект «Політична корупція в 

Україні: стан і шляхи протидії». –  К. : ЦЕНТР РАЗУМКОВА, листопад 
2009р. – 90 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.razumkov.org.ua/files/news  

43. Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню 
злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання): матеріали міжнар. 
наук. конф., 15 трав. 2009 р., Луганськ / ред.: В. М. Комарницький. – 

Луганськ, 2010. – 295 с. – (Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. 
Дідоренка; Спец. вип. 8, ч. 1).  

44. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 

К., 2010. – 410 с.  
45. Проект річного звіту про реалізацію в Україні Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» / Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

http://www.kmu.gov.ua/


України, рубрика «Антикорупційні ініціативи» – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/43275  
46. «Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії 

корупції в Україні». Аналітична записка / Веб-сайт Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України: громадянське 
суспільство – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/266/.  

47. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей / 
Організація економічного співробітництва і розвитку/ Мережа боротьби 
проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. – 21 К.: ОЕСР, 
2007. – 131 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/files/news  

48. Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню 
злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання): матеріали міжнар. 
наук. конф., 15 трав. 2009 р., Луганськ / ред.: В. М. Комарницький. –  

Луганськ, 2010.  –  295 с. –  (Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. 
Дідоренка; Спец. вип. 8, ч. 1).  

49. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 

К., 2010. – 410 с.  
50. Проект річного звіту про реалізацію в Україні Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» / Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 
України, рубрика «Антикорупційні ініціативи» – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/43275  
51. «Розвиток механізмів залучення громадськості до заходів протидії 

корупції в Україні». Аналітична записка / Веб-сайт Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України: громадянське 
суспільство – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/articles/266/.  

52. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей / 
Організація економічного співробітництва і розвитку/ Мережа боротьби 
проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії. – 21 К.: ОЕСР, 
2007. – 131 с.  

53. Баришніков В.М. Запобігання та протидія проявам корупції на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування : навчально-

методична розробка. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 100 с. – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://profdov.org/files 

 54. Баришніков В.М. Запобігання та протидія корупції у підрозділах 
державної служби зайнятості : навч.-метод. посіб. / В.Н. Баришніков. К. :ІПК 
ДСЗУ, 2010. – 124 с.  

55. Баришніков В.М. Тестовий контроль рівня знань керівних 
працівників та спеціалістів державної служби зайнятості навч.-метод. посіб. / 
В.М. Баришніков. – К. : ІПК ДСЗУ 2010. – 48 с.  

http://profdov.org/files


56. Баришніков В.М., Маршавін Ю.М., Туленков М.В., Храмов В.О. 
Державне управління та державна служба: Навч. посіб. За заг. ред. М.В. 
Туленкова, В.О.Храмова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003.  

57. Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого 
самоврядування: практ. посіб. / О. Банчук / Швейцарсько-український проект 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. – К.: ТОВ «СОФІЯ – А», 
2012. – 88 с.  

58. Беген Є. І. Виявлення закономірностей вчинення корупційних діянь в 
економіці України на підставі методів «data mining» / Є. І. Беген, І. П. 
Твердохліб //Актуал. пробл. економіки . - 2011. - № 2. - С. 192-200.  

59. Болдуєва О.В. Заходи протидії корупції в аудиті фінансової звітності 
суб'єктів фондового ринку України / О.В. Болдуєва // Держава та регіони. 
Сер. Економіка та підприємництво . – 2011. – Вип. 5. – С. 15–20.  

60. Боротьба з корупцією: елементи системи державної непідкупності 
[Текст] / Джемі Поуп ; [пер. з англ. Ю. Ведмідь] ; Всеукр. молодіж. орг. 
«Молодь проти корупції». - Рівне : Планета–друк, 2011. – 488 с.  

61. Бубало, О. Про деякі нововведення в антикорупційному 
законодавстві України / О.Бубало // Вісник ДСУ. – 2011. - № 3. – С. 85 – 88.  

62. Гвоздецький В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і 
протидії корупції в Україні [Текст] : монографія / В. Д. Гвоздецький ; Укр. 
держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – К. : Леся, 2011. – 591 с.  

63. Гринчак О. О. Проблеми подолання корупції в Україні / О. О. 
Гринчак // Держава та регіони. Сер. Держ. упр . – 2011. – Вип. 4. – С. 18–23.  

64. Демський, Е. Про деякі питання процедурного забезпечення заходів 
запобігання й протидії корупції / Е.Демський // Віче. – 2012. – № 4. – С.11 – 

13.  

65. Дзвінчук, Д. Вивченя «ДНК» корупції – один із напрямів ефективної 
антикорупційної політикидержави / Дзвінчук Д., Баран М. // Вісник ДСУ. – 

2012. – № 3. – С. 32 – 37.  

66. Длугопольський О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її 
негативного впливу на економіку України / О. В. Длугопольський, Ю. П. 
Івашук // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 13–23. 

67. Длугопольський О. В. Корупція і соціальні реформи: аспекти 
взаємовпливу / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуал. пробл. 
економіки . – 2010. – № 8. – С. 229–240.  

68. Дмитрик Ю. І. Протидія корупційній злочинності в Україні: навч. 
посіб. / Ю. І. Дмитрик, Д. І. Йосифович, І. В. Красницький, С. І. Мельник, Є. 
В. Пряхін, С. В. Якимова; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 307 с.  

69. Заброда Д.Г. Державна антикорупційна політика в Україні: теорія, 
правова основа, інституціалізація [Текст] : монографія / Д. Г. Заброда ; 
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2013. 
– 367 с.  

70. Запобігання та протидія проявам корупції (для працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування I–VIІ категорії посад) [Текст] : 
[посіб.] / Братель С. Г., Василевич В. В., Золотарьова Н. І. та ін. К. : Нац. 



акад. внутр. справ, 2012. – 376 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.naiau.kiev.ua/nniu_site/files/1/korrup_2012.doc.  

71. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» [Текст] : 
наук.-практ. комент. / [Бандурка О. М. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН 
України О. М. Бандурки ; наук. ред. д-ра юрид. наук, ст. наук. сп. В. В. 
Ковальської, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. – Х. : НікаНова, 2012. 
– 224 с.  

72. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і 
протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування [Текст] : зб. навч.-метод. матеріалів : [у 2 т.] / за заг. ред. В. 
А. Гошовської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. 
кваліфікації кер. кадрів. – К. : НАДУ, 2011. – (Бібліотека державного 
службовця). Т. 2 : Професійна програма та програми тематичних 
короткострокових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в 
органах державної влади та органах місцевого самоврядування / [уклад.: В. 
А. Гошовська та ін.]. – 2011. – 359 с.  

73. Запобігання корупції в oрганах місцевого самоврядування [Текст] : 
[посібник] / [С. І. Чернов та ін.] ; Укр. асоц. район. та обл. рад [та ін.]. – Х. : 
Фактор, 2011. – 78 с.  

74. Збірник законодавчих актів з питань протидії корупції [Текст] / 
[упоряд.: В. В. Бєлєвцева та ін.]. – Х. : Право, 2012. – 307 с.  

75. Клименко, Ніна. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових 
експертиз / Ніна Клименко // Віче. – 2012. – № 6. – С. 15 – 17.  

76. Клименко, Наталія. Окремі аспекти відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства в Україні / Наталія Клименко // Вісник НАДУ. – 

2012. – №1. – С. 139–146.  

77. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Організація запобігання та протидії 
корупції в Україні: Навч. посіб. / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – X. : Вид-во 
ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://vodolaga.org/2012/Korupcia/posibnyk_part_1.pdf.  

78. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження [Текст] : 
монографія / [авт. кол.: І. О. Ревак та ін. ] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 

Л. : ЛьвДУВС, 2011. – 219 с.  
79. Корупція і тіньова економіка: політекономічний аспект [Текст] : 

монографія / кер. авт. кол. і наук. ред., д-р екон. наук М. В. Фомін ; 30. 
Кравченко, Сергій. Напрями формування антикорупційної культури 
українського суспільства / Сергій Кравченко, Ipuнa Пантелейчук // Вісник 
НАДУ. – 2012. – №2. – С. 5–13.  

80. Кравченко Т. А. Особливості формування комплексного механізму 
протидії корупції в органах місцевого самоврядування в Україні / Т. А. 
Кравченко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2012. – Вип. 2. – С. 164–
168.  

81. Ляхович, У. Соціально-правова характеристика корупції / У. Ляхович 
// Вісник ДСУ. – 2011. - № 4. – С. 38–42.  



82. Лациба M. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої 
влади: крок за кроком / М. Лациба. – К. : Україна, 2010. – 96 с.  

83. Максимович Р.Л. Коментар Закону України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» [Текст] / Р. Л. Максимович ; Львів. держ. ун-т внутр. 
справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 279 с.  

84. Мельник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» [Текст] : станом на 1 січня 2012 р. / 
[Мельник О. М., Руснак Ю. І., Шамрай О. В.] ; за ред. д-ра наук з держ. упр., 
засл. діяча науки і техніки України, проф. Шамрая Василя Олександровича. – 

К. : Професіонал, 2012. – 461 с.  
85. Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції [Текст] : [зб.док. : 

пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства, Нац. акад. 
наук України, Секція сусп. і гуманіт. наук ; заг. ред. Голови Верховної Ради 
України, акад. НАН України В. М. Литвина ; [упоряд.: 24 В. О. Зайчук та ін. ; 
пер. О. В. Київець та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 623 с.  

86. Михальский Ю.А. Разработка проблем противодействия коррупции 
[Текст] / Всеукр. профсоюз правоведов ; [авт.-сост.] Михальский Ю. А. ; общ. 
ред. Дубровский М. Л. – К. : В. Ф. Коваленко, 2013. – 131 с.  

87. Михненко, Анатолій. Антикорупційна політика держави як 
передумова суспільного розвитку / Анатолій Михненко // Актуальні 
проблеми державного управління: збірник наукових праць. – 2011. – випуск 
3. – С. 179 – 182.  

88. Михненко А. М. Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / А. 
М. Михненко, Р. П. Марчук, А. М. Мудров, В. Ф. Мартиненко, С. О. 
Кравченко, В. В. Коишнець, Е. М. Макаренко, Т. П. Попченко, М. П. Месюк; 
ред.: А. М. Михненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : 
НАДУ, 2010. – 359 с.  

89. Невмержицький, Євген. Політико – правовий аналіз механізмів 
протидії зловживанням у державному апараті / Євген Невмержицький // Віче. 
– 2012. – С. 12–15. 

90. Невмержицький С.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, 
механізми протидії : моногр. / Є.В. Невмержицький ; Акад. прокуратури 
України. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.  

91. Нуруллаєв І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради 
Європи у боротьбі з корупцією: монографія / І. С.О. Нуруллаєв; Нац. юрид. 
акад. України ім. Я.Мудрого. – К. : Прав. єдність, 2009. – 158 с. – (Б-ка каф. 
міжнар. права і держ. права зарубіж. країн Нац. юрид. акад. України ім. 
Я.Мудрого під ред. проф. М.В. Буроменського).  

92. Перен, М. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин 
сучасного українського суспільства / М. Перен, В. Ребкало // Вісник НАДУ. – 

2011. – № 4. – С. 191–200.  

93. Позняк, Наталія. Щоб подарунок не став криміналом / Наталія 
Позняк // Фінансовий контроль. – 2012. – № 5. – С. 14–15.  

94. Посібник для державного службовця з питань запобігання 
корупційних діянь / уклад. С.М. Серьогін, О.Л. Молошна, В.В.Баштанник, 



О.А. Тертишна, Н.А. Липовська, І.І. Хожило, О.В.Антонова, В.В. Лола, І.В. 
Письменний, О.С. Петренко, С.С. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 136 

с.  
95. Правові засади державної служби та протидії корупції в Україні 

[Текст] : зб. законодав. та ін. нормат. –прав. актів (станом на 01.05 2012) / 
Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [упоряд.: А. С. Кравцов, 
В. І. Маценко] ; за заг. ред., д–ра юрид. наук, доц. В. М. Комарницького. – 

Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 775 с. 
96. Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь 
відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

[Текст] : [метод. рек.] / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України, 
Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України ; 
[уклад.: С. М. Серьогін та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 213 с.  

97. Про засади запобігання і протидії корупції [Текст]. – Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму : закони України : чинне 
законодавство зі змінами та допов. станом на 1 берез. 2012 р. : (офіц. текст). – 

К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. – 79 с.  
98. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту 

інтересів [Текст] : навч. посіб. / Голов. упр. держ. служби України, Порог. 
прогр. корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС) щодо зниження рівня 
корупції в Україні. – К. : [Шк. вищ. корпусу держ.служби], 2010. – 67 с.  

99. Ревак І. О. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: 
монографія / І. О. Ревак, В. І. Франчук, Ю. А. Коміссарчук, В. Ю. 
Прокопенко, З. Б. Живко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 
2011. – 219 с.  

100. Романюк Б. В. Законодавство України та зарубіжних країн щодо 
протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / 
Б. В. Романюк, О. Ю. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. 
наук. –дослід. центр пробл. боротьби з організованою злочинністю. – К. : 
ТОВ «Поліграф–Сервіс», 2010. – 627 с. 

101. Савчук О. П. Корупція: багатоаспектність явища: навч. посіб. / О. П. 
Савчук, В. Л. Бабич, В. А. Бабич; Держ. податк. адмін. України. – Ірпінь, 
2009. – 65 с.  

102. Світлий Дарій. Про найвищий ступінь корупції і так званий 
тероризм [Текст] / Дарій Світлий. – Дрогобич : Коло, 2012. – 87 с.  

103. Скіць, С. Роль Президента України у здійсненні антикорупційної 
діяльності / С.Скіць // Вісник ДСУ. – 2012. – № 1. – С. 27 – 30.  

104. Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні 
моделі корупційної поведінки / А. Скрипник // Економіка України . – 2010. – 

№ 2. – С. 59–71.  

105. Соловйов В. Теорія «раціонального злочину» як підґрунтя для 
антикорупційної політики / В.Соловйов // Вісник НАДУ – 2011. – № 4. – С. 
39 – 48.  



106. Сторожев С.В. Класифікація корупційних дій і методів боротьби з 
корупцією / С.В. Сторожев, Д.В. Каніболотський // Держава та регіони. Сер. 
Економіка та підприємництво. – 2011. – Вип. 6. – С. 107–113.  

107. Фомін М.В. Корупція і тіньова економіка: політ економічний 
аспект: монографія / М. В. Фомін, В. В. Приходько, М. Г. Каптуренко, В. В. 
Кузьменко, І. Г. Мішина; ред.: М. В. Фомін; Донец. нац. ун–т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 332 с. 

108. Чаркіна, Анастасія. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці 
влади та можливі шляхи його подолання / Анастасія Чаркіна // Віче. – 2012. – 

№ 12. – С. 29 – 32. 
Інформаційні ресурси 

 
1.  http://portal.rada.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
2.  http://kmu.gov.ua  - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 
3.  http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. 
4.  http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України. 
5.  http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система  

«Нормативні акти України (НАУ)». 
6.  http://www.konspect.com - Навчальний портал «Готуємось до занять» 

7.  http://www.osvita.org.ua/  - Освітній портал 

8.  http://student.pp.ua/load  - Студентський портал України 

9.  http://studrada.com.ua/libonline  - Центральний юридичний портал 
України 

 

 

  

 

http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://ccu.gov.ua/
http://president.gov.ua/
http://www.nau.ua/
http://www.konspect.com/
http://www.osvita.org.ua/
http://student.pp.ua/load
http://studrada.com.ua/libonline

	Робоча програма
	Форма навчання денна__ Курс__1_ Семестр 2_

