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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

Корупція – це явище повсякденне, загальновідоме та звичне, на неї найлегше 

перекласти будь-які проблеми, проте існує межа, перетнувши яку, корупція починає 

системно руйнувати підвалини особистості, суспільства та держави.  

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який загрожує національній 

безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на всі сфери 

життєдіяльності суспільства. Корупція руйнує економіку, політику, управління, 

соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні зв’язки. Корумповані 

зв’язки все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми і з аномалії 

поступово перетворюються у норму поведінки.  

Метою вивчення дисципліни «Антикорупційна діяльність в Україні» є:  
- знайомлення із різноманітністю поглядів на проблему визначення дефініції 

корупції;  

- активізація знань із антикорупційного нормативно-правового забезпечення;  

- оновлення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективного 

вирішення завдань професійної діяльності щодо запобігання та протидії проявам 

корупції;  

- приведення фахової підготовки у відповідність до вимог професійної 

кваліфікації державного службовця, підвищення рівня базових знань та вмінь;  

- формування уміння застосування сучасних науково-теоретичних 

напрацювань і передового українського та закордонного досвіду їх реалізації;  

- формування антикорупційної ідеології як системи поглядів, ідей, переконань, 

цінностей та установок, що повинна стати внутрішнім механізмом особистості 

державного службовця;  

- активізація самостійного навчання з проблем антикорупційної політики та 

антикорупційного виховання;  

- визначення основних шляхів запобігання та протидії корупції на державній 

службі з урахуванням українського та світового досвіду.  

  

 



Робоча програма розроблена відповідно до принципів:  
- орієнтації на зміст, напрями, форми, методи та засоби забезпечення діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування щодо протидії проявам 

корупції;  

- спеціалізації професійної освіти державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо 

запобігання та протидії проявам корупції;  

- відкритості, доступності та інтегрованості з професійними програмами і 

міжнародними стандартами підготовки державних службовців;  

- орієнтації на сучасні вимоги до організації навчального процесу;  

- гуманізації та гуманітаризації освіти.  

Завданнями вивчення дисципліни «Антикорупційна діяльність в Україні» 
є надання студентам:  

1. знань з основ державного управління у сфері запобігання корупційним 

правопорушенням; знань необхідних для оволодіння слухачами основами 

теоретичних, прикладних і правових засад формування та реалізації шляхів 

запобігання та протидії корупції; знань Конституції України, Законів України, які 

регулюють діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування, Указів 

Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють особливості організації попередження та 

протидії корупції;  

2. умінь з’ясовувати механізми реалізації Закону України «Про запобігання 

корупції», організаційно-правові, морально-ідеологічні основи для ведення єдиної 

державної політики у сфері боротьби з корупцією в органах державного управління; 

вміння реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції 

відповідно до напряму своєї службової діяльності, систематизовувати, обробляти, 

аналізувати та узагальнювати інформацію щодо її результатів; уміння 

дотримуватись чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам 

корупції; проявляти ініціативність, особисту ввічливість, тактовність та витримку;  

3. навичок роботи з проведення навчання співробітників для виконання норм 

прийнятого законодавства, підвищення відповідальності кадрів за дотримання 



основних принципів державної служби, посилення інституту державної служби 

України, із запровадження інформаційної кампанії щодо формування у населення 

негативного ставлення до корупції та участі громадськості в заходах щодо 

запобігання та протидії корупції.  

    Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки  за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Дисципліна Антикорупційна діяльність в Україні належить до циклу спеціальних 

дисциплін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»  спеціальності 

« Право». 

      Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з 

наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права «Кримінальне 

право», «Кримінально-процесуальне право»,  «Податкове право», «Цивільне право», 

«Кримінально-виконавче право», «Актуальні проблеми цивільного права» та рядом 

інших. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  
знати: 

- знання поняття та сутності корупції, її вплив на суспільний розвиток;  

- знання про чинники, що обумовлюють корупцію;  

- знання нормативно-правової бази запобігання та протидії корупції;  

- знання про кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за 

корупційні діяння;  

          вміти: 

-  вміння аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного явища; 

- вміння визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 

здійснення аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного  життя в 

Україні;  

- вміння досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній 

практиці; 

- вміння аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні; 

- вміння здійснювати кваліфікацію корупційних діянь;  

- вміння 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 4 кредити. 

Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 

 

 

 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ                                                         
«АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

№  

 

Теми Всього   Л  СЗ СРС ІКР Форма 
контролю 

1.1. Корупція як соціальне явище: поняття 
та зміст. 
 

10 2 - 10  У, ПК 

1.2. Сучасний стан корупції. 10 2 2 10  У 

1.3. Правові основи протидії корупції. 10 4 2 10  У, ПК, 
СРС 

1.4. Суб’єкти правовідносин у сфері 
запобігання і протидії корупції. 
 

10 4 2 5  У 

1.5. Участь громадськості в заходах щодо 
запобігання і протидії корупції.  
 

15 2 2 5  У, ПК 

1.6. Сутність та види антикорупційних 
заборон та обмежень.  

15 2 1 5  У, ПК, 
СРС 

1.7. Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів. 

15 2 - 5  У, ПК 

1.8. Антикорупційна експертиза та 
спеціальна перевірка.  

15 4 1 15  У, ПК, 
СРС 

1.9. Відповідальність за корупційні та 
пов’язані із корупцією 
правопорушення та усунення їх 
наслідків.  
 

10 2 1 15  У, ПК, 
СРС 

1.10. Міжнародна практика щодо 
запобігання і протидії корупції. 

10 2 1 2  У, ПК 

 ВСЬОГО  120 26 12 82   

 

 

 

 

 



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ФОРМ КОНТРОЛЮ 

 

- усне опитування — У 

- контрольні роботи — КР 

- перевірка конспектів — ПК 

- перевірка завдань для самостійної роботи — СР 

- тестування — Т  

- колоквіум — К 

- інші —  ____________________                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.  

Етимологія терміну «корупція». Корупція: історико-правовий аспект розвитку 

Політичний, соціально-економічний, правовий та психологічний аспект корупції. 

Зміст та класифікація причин корупції. Види корупції.  

Тема 2. Сучасний стан корупції.  

Сутність і поняття вимірювання та оцінювання рівня корупції. Індекс 

сприйняття корупції в світі. Карта поширення корупції в світі. Корупція у сфері 

державного управління. Сучасний стан корупції в правоохоронних органах. 

Корупція в освітній галузі.  

Тема 3. Правові основи протидії корупції.  

Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Антикорупційне 

законодавство за часів незалежності України. Закон України «Про запобігання 

корупції»: структура та проблеми ефективності. Антикорупційна стратегія.  

Тема 4. Суб’єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції  

Види та повноваження суб’єктів протидії корупції. Національне агентство з 

питань запобігання корупції. Національне антикорупційне бюро України. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Спеціалізований антикорупційний суд 

України. Національна поліція.  

Тема 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.  

Громадянське суспільство і корупція. Громадський контроль як механізм 

протидії корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії 

корупції за Законом України «про запобігання корупції». Громадські організації у 

протидії корупції.  

Тема 6. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.  

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. 

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.  



Тема 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Сутність та види конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів як професійно-етична 

проблема. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Тема 8. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка.  

Поняття та види антикорупційної експертизи. Механізм проведення 

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів. Суб’єкти здійснення 

антикорупційної експертизи. Спеціальна перевірка: сутність та порядок проведення. 

Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог. 

Тема 9. Відповідальність за корупційні та пов’язані із корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків.  

Корупційне правопорушення: поняття, ознаки та класифікація. Види 

відповідальності за корупційні правопорушення. 

Тема 10. Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.  

Дії світового співтовариства у запобіганні та протидії корупції.  

Міжнародна досвід щодо запобігання і протидії корупції.  

Врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного прояву.  

Міжнародний досвід запобігання конфліктам інтересів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

ТЕМА 1: КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ  
1. Етимологія терміну «корупція».  

2. Корупція: історико-правовий аспект розвитку.  

3. Розвиток антикорупційного законодавства за часів незалежності України.  

4. Зміст та класифікація причин корупції.  

5. Види корупції. 
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ТЕМА 2: СУЧАСНИЙ СТАН КОРУПЦІЇ  
1. Сутність і поняття вимірювання та оцінювання рівня корупції (індекс 

сприйняття корупції в світі, карта поширення корупції в світі).  

2. Корупція у сфері державного управління.  

3. Характеристика сучасного стану корупції в органах прокуратури України.  

4. Сучасний стан корупції в органах внутрішніх справ України.  

5. Сучасного стану корупції в органах судової влади України.  

6. Сучасний стан корупції в галузі охорони здоров’я України.  

7. Корупція в освітній галузі.  
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ТЕМА 3: ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.  

2. Розвиток антикорупційного законодавства за часів незалежності України.  

3. Закон України «Про запобігання корупції».  

4. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».  
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ТЕМА 4: СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

1. Види та повноваження суб’єктів протидії корупції.  

2. Національне агентство з питань запобігання корупції.  

3. Національне антикорупційне бюро України.  

4. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.  

5. Спеціалізований антикорупційний суд України.  

6. Національна поліція.  
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ТЕМА 5: УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

1. Громадський контроль як механізм протидії корупції. 

2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції за 

Законом України «про запобігання корупції».  

3. Громадські організації у протидії корупції.  
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ТЕМА 6: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАБОРОН 

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища.  



2. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної 

вигоди.  

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

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування.  

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  
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ТЕМА 7: ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 
ІНТЕРЕСІВ  

1. Сутність та види конфлікту інтересів.  

2. Конфлікт інтересів як професійно-етична проблема.  

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:  

- заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів;  

- особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності 

окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування.  
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ТЕМА 8: АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ТА СПЕЦІАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА  

1. Поняття та види антикорупційної експертизи.  

2. Механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових 

актів.  

3. Суб’єкти здійснення антикорупційної експертизи.  

4. Спеціальна перевірка: сутність та порядок проведення.  

5. Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог.  
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ТЕМА 9: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

1. Поняття корупційного правопорушення.  

2. Види відповідальності за вчинення корупційного правопорушення згідно 

Закону України «Про запобігання корупції».  

3. Дисциплінарна відповідальність за вчинення корупційного правопорушення.  
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ТЕМА 10: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

1. Дії світового співтовариства у запобіганні та протидії корупції.  

2. Міжнародна досвід щодо запобігання і протидії корупції.  

3. Механізм врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного 

прояву.  
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

 

ТЕМА 2: СУЧАСНИЙ СТАН КОРУПЦІЇ  
1. Сутність і поняття вимірювання та оцінювання рівня корупції (індекс 

сприйняття корупції в світі, карта поширення корупції в світі).  

2. Корупція у сфері державного управління.  

3. Характеристика сучасного стану корупції в органах прокуратури України.  

4. Сучасний стан корупції в органах внутрішніх справ України.  

5. Сучасного стану корупції в органах судової влади України.  

6. Сучасний стан корупції в галузі охорони здоров’я України.  

7. Корупція в освітній галузі.  
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ТЕМА 3: ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ.  
1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції.  

2. Розвиток антикорупційного законодавства за часів незалежності України.  

3. Закон України «Про запобігання корупції».  

4. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».  
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ТЕМА 4: СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

1. Види та повноваження суб’єктів протидії корупції.  

2. Національне агентство з питань запобігання корупції.  

3. Національне антикорупційне бюро України.  

4. Спеціалізована антикорупційна прокуратура.  

5. Спеціалізований антикорупційний суд України.  

6. Національна поліція.  
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ТЕМА 5: УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

1. Громадський контроль як механізм протидії корупції. 

2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції за 

Законом України «про запобігання корупції».  

3. Громадські організації у протидії корупції.  
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ТЕМА 6: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАБОРОН 

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища.  

2. Обмеження та запобігання щодо одержання подарунків та неправомірної 

вигоди.  

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

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування.  

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  

 

Література:   

1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Бисага Ю.М., Белов Д.М., Берназюк І.М., Марцеляк О.В., Натуркач Р.П. 

Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання [Текст]: 



монографія / [Бисага Ю. М. та ін.] Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: 

Гельветика, 2016. – 199 с.  

3. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. Антикорупційна 

політика та запобігання корупції в публічному управлінні: Навч. пос. – К.: 

«Видавництво Ліра-К», 2016. – 192 с.  

4. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: 

[монографія] / О. Ю. Бусол – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.  

5. Кобець О. Б. Особливості прозорості одержання подарунків працівниками 

правоохоронних органів та особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави [Електронний ресурс] / О. Б. Кобець // Часопис Київського університету 

права. - 2011. - № 4. - С. 154-156. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_4_39  

6. Сеник В. Інша оплачувана діяльність як складова обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності [Електронний ресурс] / В. 

Сеник, З. Загиней // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 

2. - С. 58–64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2016_2_11  

7. Скулиш В. Є. Проблема теоретико-методологічного співвідношення 

антикорупційного та кримінального законодавства [Електронний ресурс] / В. Є. 

Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 

2014. - № 1. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_1_14.  

8. Титаренко О. О. Пропозиція надання неправомірної вигоди згідно діючого 

антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / О. О. Титаренко // 

Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного 

університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 134-138. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2015_1_23  

 

ТЕМА 8: АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ТА СПЕЦІАЛЬНА 
ПЕРЕВІРКА  

1. Поняття та види антикорупційної експертизи.  

2. Механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових 

актів.  



3. Суб’єкти здійснення антикорупційної експертизи.  

4. Спеціальна перевірка: сутність та порядок проведення.  

5. Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог.  

 

Література:  

1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. Антикорупційна 

політика та запобігання корупції в публічному управлінні: Навч. пос. – К.: 

«Видавництво Ліра-К», 2016. – 192 с.  

3. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: 

[монографія] / О. Ю. Бусол – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.  

4. Гавриш С. Б. Стан та проблеми антикорупційної експертизи законодавства в 

Україні [Електронний ресурс] / С. Б. Гавриш //Боротьба з організованою 

злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2008. - Вип. 18. - С. 3-10. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_1.  

5. Клименко Н. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз 

[Електронний ресурс] / Н. Клименко // Віче. - 2012. - № 6. - С. 15-17. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2012_6_7  

6. Лисенко М. О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як 

засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади 

[Електронний ресурс] / М. О. Лисенко // Держава і право. Юридичні і політичні 

науки. - 2014. - Вип. 66. - С. 125-133. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_66_17  

7. Орлов Ю. В. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 

актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи 

удосконалення [Електронний ресурс] / Ю. В. Орлов // Форум права. - 2012. - № 1. - 

С. 697-705. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index  

8. Скулиш Є. Законодавче забезпечення антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів у Російській Федерації [Електронний ресурс] / Є. 



Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 4. - С. 69-

74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vnapu_2012 _4.  

9. Шатрава С. О. Антикорупційна експертиза як засіб виявлення 

корупціогенних факторів у діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

[Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Право і Безпека. - 2012. - № 4. - С. 109-112. 

- Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_25.  

 

ТЕМА 9: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ 
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ  

1. Поняття корупційного правопорушення.  

2. Види відповідальності за вчинення корупційного правопорушення згідно 

Закону України «Про запобігання корупції».  

3. Дисциплінарна відповідальність за вчинення корупційного правопорушення.  

 

Література:  

1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Навроцький В. Розвиток законодавства України про кримінальну 

відповідальність за корупційні посягання / В. Навроцький // Право України . – 2015. 

- №12. – С.37-47.  

3. Настюк В., Крайник Г. Проблеми адміністративної та кримінальної 

відповідальності за корупційні правопорушення / В. Настюк, Г. Крайник // Право 

України . – 2015. - №12. – С.48-57.  

4. Савченко А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні 

злочини / А. Савченко // // Право України . – 2015. - №12. – С.58-68.  

5. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та 

наслідки, заходи протидії) / М.І. Мельник. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.  

6. Невмережицький Е.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми 

протидії: монографія / Е.В. Невмережицький. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.  



7. Прохоренко М. М. Відповідальність за корупційні правопорушення 

(теоретико-правовий аспект) [Електронний ресурс] / М. М. Прохоренко // 

Юридична наука. - 2014. - № 6. - С. 107-112  

8. Кабаченко М. О. Дисциплінарна відповідальність за корупційні 

правопорушення [Електронний ресурс] / М. О. Кабаченко //Актуальні проблеми 

права: теорія і практика. - 2013. - № 27. - С. 235-241. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_27_33  

9. Морозова І. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення: 

порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / І. Морозова // Вісник 

Національної академії прокуратури України. - 2012. - № 4. - С. 114-119. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2012_4_23  

 

ТЕМА 10: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

1. Дії світового співтовариства у запобіганні та протидії корупції.  

2. Міжнародна досвід щодо запобігання і протидії корупції.  

3. Механізм врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного 

прояву.  

 

Література:  

1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовт. 2003 р. 

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

ua/laws/show/995_c16. 

3. Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 9 січ. 1995 р. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_i

d=159064. 



4. Угода про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та 

Генеральною прокуратурою Російської Федерації від 15 верес. 2010 р. / 

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

ua/laws/show/643_367. 

5. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 5 

трав. 1998 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. 

ua/laws/show/994_145. 

6. Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 5 трав. 1998 р. / 

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

ua/laws/show/994_144. 

7. План дій по боротьбі з корупцією від 10 верес. 2003 р. / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/998_159. 

8. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного 

співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах: наказ Генерального 

прокурора України від 5 трав. 2011 р. № 8 гн / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c= 

download&file_id=166800. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів полягає у глибокому опрацюванні висвітлених в 

лекційному матеріалі питань, додатковому вивченні окремих питань курсу. 

Самостійна робота включає в себе роботу над питаннями для самостійного 

вивчення.  

Тема 1: Корупція як соціальне явище: поняття та зміст  
1. Обґрунтувати проблеми законодавчого та нормативного визначення 

корупції.  

2. Розкрити індекс сприйняття корупції.  

3. Проаналізувати світову карту корупції.  

4. Визначити види та форми корупції.  

5. Проаналізувати взаємозв’язок політики і корупції.  

 

Література:  

1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2014. - № 49. - Ст.2056.  

2. Алфьоров С. М. Недоліки та переваги визначення корупції в новому 

антикорупційному Законі: аналіз поняття / С. М. Алфьоров // Форум права. – 2011. – 

№ 2. – С. 15–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2011-2/11acmzap.pdf  

3. Беглиця В. П. Проблеми розуміння дефініції "корупція" та причини 

розповсюдження цього явища в Україні [Електронний ресурс] / В. П. Беглиця // 

Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Державне управління. - 2014. - 

Т. 239, Вип. 237. - С. 21-26. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2014_239_237_5.  

4. Безрутченко В. С. Причини та наслідки поширення корупції [Електронний 

ресурс] / В. С. Безрутченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією 



(теорія і практика). - 2010. - Вип. 23. - С. 105-114. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2010_23_12.  

5. Гвоздецький В. Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище 

[Електронний ресурс] / В. Д. Гвоздецький //Актуальні проблеми держави і права. - 

2012. - Вип. 63. - С. 139-145. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/apdp_2012_63_21.pdf  

6. Коміссарчук Ю.А. Сутність, правовий, політичний та соціально-економічний 

зміст корупції // Митна справа. – 2011. – №4(76). – С.14-18.  

7. Красносілецький Д. П. Корупція як чинник народного невдоволення 

сучасної України [Електронний ресурс] / Д. П. Красносілецький // Гілея: науковий 

вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 364-368. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/gileya_2015_93_91.pdf  

8. Панфілов О.Є. Щодо визначення поняття «корупція» в міжнародно-правових 

актах та законодавстві інших країн [Електронний ресурс] / О. Є. Панфілов // 

Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 62. - С. 263-270. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_62_39.pdf.  

 

Тема 2: Сучасний стан корупції  
1. Аналіз статистичних дану щодо стану корупції в Україні.  

2. Рейтинг України в світовій карті корупції за даними Transparency 

International.  

3. Корупція в різних сферах (під час виборів, корупція в митних органах, 

корупція і тіньова економіка, державні закупівлі).  

 

Література:  

1. Кононенко К. А. Корупція в освітній галузі: загрози стратегічному розвитку 

українського суспільства [Електронний ресурс] / К. А. Кононенко, Т. В. Черненко // 

Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 1. - С. 123-128. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_18  

2. Некрасов В. А. Корупція як форма кримінального контролю тіньової 

економіки [Електронний ресурс] / В. А. Некрасов // Науковий вісник 



Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 1. - С. 

265-275. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_1_37  

3. Красносілецький Д. П. Корупція як чинник народного невдоволення 

сучасної України [Електронний ресурс] / Д. П. Красносілецький //Гілея: науковий 

вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 364-368. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_91  

4. Момотенко Т. Д. Організована злочинність і корупція в правоохоронних 

органах держави: співвідношення та взаємозв'язок[Електронний ресурс] / Т. Д. 

Момотенко // Європейські перспективи. - 2015. - № 1. - С. 82-87. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_1_16  
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Тема 3: Правові основи протидії корупції  
1. Визначити особливості змісту національного й міжнародного 

антикорупційного законодавства.  

2. Охарактеризувати принципи формування антикорупційного законодавства в 

Україні.  

3. Проаналізувати зміст та структуру Закону України «Про запобігання 

корупції».  

4. Визначити взаємозв'язок антикорупційного законодавства із законодавством 

про проходження державної служби та іншими правовими актами.  
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Тема 4: Суб’єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції  
1. З’ясувати види та повноваження суб’єктів у сфері протидії корупції.  

2. З’ясувати принципи діяльності суб’єктів протидії корупції.  

3. Визначити проблеми нормативного регулювання діяльності суб’єктів 

протидії корупції.  

4. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції: зарубіжний 

досвід.  
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Тема 5: Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії  
корупції  
1. Визначити роль та повноваження громадських організацій у протидії 

корупції.  

2. Вивчити діяльність громадських організацій та їх вплив на протидію 

корупції в Україні.  

3. Визначити роль міжнародних громадських організації, що досліджують 

корупцію і виробляють рекомендації з протидії цьому явищу, їх правове становище 

і особливості діяльності в різних державах.  

4. З’ясувати механізм міжнародного співробітництва по реалізації 

антикорупційної політики.  

5. Участь громадськості у протидії корупції: зарубіжний досвід.  
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Тема 6: Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень 

1. З’ясувати сутність обмежень, які спрямовані на запобігання корупції.  

2. Охарактеризувати основні обмеження, які спрямовані на запобігання 

корупції згідно Закону України «Про запобігання корупції»  

3. Визначити обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища, одержання подарунків, щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності.  
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Тема 7: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  
1. З’ясувати сутність приватного інтересу.  

2. Визначити реальний конфлікт інтересів.  

3. Проаналізувати положення чинного антикорупційного законодавства щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: зарубіжний досвід.  

 

Література:  
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2. Бисага Ю.М., Белов Д.М., Берназюк І.М., Марцеляк О.В., Натуркач Р.П. 
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монографія / [Бисага Ю. М. та ін.] Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: 
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3. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. Антикорупційна 

політика та запобігання корупції в публічному управлінні: Навч. пос. – К.: 

«Видавництво Ліра-К», 2016. – 192 с.  



4. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: 

[монографія] / О. Ю. Бусол – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.  

5. Басс В. О. Конфлікт інтересів: поняття та адміністративно-правова 

характеристика [Електронний ресурс] / В. О. Басс //Митна справа. - 2014. - № 1(2.1). 

- С. 193-198.  

6. Василевська Т. Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти 

[Електронний ресурс] / Т. Е. Василевська // Науково-інформаційний вісник Академії 

національної безпеки. - 2014. - № 1. - С. 106-120. - Режим 
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7. Гудков Д. В. Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання в 
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9. Лопушинський І. П. Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми 

законодавчого врегулювання в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський 
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проблеми законодавчого врегулювання [Електронний ресурс] / С. А. Нізяєва // 

Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : 
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11. Олешко О. М. Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання конфлікту 

інтересів на державній службі [Електронний ресурс] / О. М. Олешко // Теорія та 
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12. Токар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній 

службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні [Електронний 

ресурс] / О. В. Токар-Остапенко // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 2. - С. 182. - 

Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_2_31 

 

Тема 8: Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка  
1. З'ясувати сутність антикорупційної експертизи.  

2. Вивчити порядок проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів.  

3. Визначити суб’єктів та їх повноваження під час проведення антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів.  

4. Антикорупційна експертиза: зарубіжний досвід.  

 

Література:  
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6. Лисенко М. О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як 

засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади 

[Електронний ресурс] / М. О. Лисенко // Держава і право. Юридичні і політичні 



науки. - 2014. - Вип. 66. - С. 125-133. - Режим доступу: 
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7. Орлов Ю. В. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових 

актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи 

удосконалення [Електронний ресурс] / Ю. В. Орлов // Форум права. - 2012. - № 1. - 

С. 697-705. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index  

8. Скулиш Є. Законодавче забезпечення антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів у Російській Федерації [Електронний ресурс] / Є. 
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74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vnapu_2012 _4.  

9. Шатрава С. О. Антикорупційна експертиза як засіб виявлення 

корупціогенних факторів у діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

[Електронний ресурс] / С. О. Шатрава // Право і Безпека. - 2012. - № 4. - С. 109-112. 
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Тема 9: Відповідальність за корупційні та пов’язані із корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків  

1. Охарактеризувати поняття корупційного правопорушення.  

2. Визначити види відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.  

3. Розкрити розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність 

за корупційні правопорушення.  

4. Визначити актуальні питання кримінальної та адміністративної 

відповідальності за корупційні злочини.  

 

Література:  
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(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Навроцький В. Розвиток законодавства України про кримінальну 
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Тема 10: Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції 
1. Проаналізуйте сутність сучасної зарубіжної правової антикорупційної 

парадигми і позитивний досвід нормативно-правового забезпечення запобігання та 

протидії корупції у зарубіжних країнах. 

2. Охарактеризуйте сутність методу перевірки державних службовців «на 

корупційну стійкість».   

3. Визначте сутність апробованих в зарубіжних країнах механізмів реалізації 

державної антикорупційної політики. 

4. Охарактеризуйте міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії 

корупції. 
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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. 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

- вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

- накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання 

реферату; 

- захист реферату. 

Реферат повинен маги наступну структуру: 
-  план; 

-  короткий вступ; 

-  виклад основного змісту теми; 

-  висновки; 

-  список використаної літератури. 

План - це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, 

логічний зв'язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з 

відповідною літературою, на основі якої складається попередній план з                  

2-3 пунктів. План не слід занадто деталізувати - в ньому даються основні, 

центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо складений 

план реферату узгодити на консультації  із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву 

допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги 

(алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 

словники, статистичні збірники), наукова та періодична література (монографії, 

журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно показати 

значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми, 

сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті. 



В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 

теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув'язати 

теоретичні положення із практикою, розкрити матеріалу у відповідності зі 

складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 

узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочені. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному 

аркуші необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, 

реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На 

наступному аркуші наводиться план реферату Із наведенням сторінок відповідних 

розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з 

яких вони наведені та оформлені таким чином: [1 , с .25], де перша цифра - номер 

джерела за списком використаної літератури, а друга вказує па номер сторінки. 

Текст реферату повинен бути набраний на комп'ютері з одного боку аркушу 

формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє -         

20 мм, ліве - 30мм, праве - 10мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану 

розпочинається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому 

верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури         
(8-10 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 

наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної кількості 

сторінок по кожному літературному джерелу. 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ (КУРСОВИХ РОБІТ) 
1. Етимологія терміну «корупція».  

2. Політичний, соціально-економічний, правовий та психологічний аспект 

корупції.  

3. Зміст та класифікація причин корупції.  

4. Види корупції.  

5. Сутність і поняття вимірювання та оцінювання рівня корупції.  

6. Сучасний стан корупції.  

7. Сутність та види правових основ протидії корупції.  

8. Національне законодавство як основа протидії корупції.  

9. Правова характеристика Закону України «Про запобігання корупції».  

10. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка як механізми 

запобігання та протидії корупції.   

11. Міжнародне законодавство у сфері протидії корупції.  

12. Конвенція ООН проти корупції.  

13. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією.  

14. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією.  

15. Мета і принципи діяльності суб’єктів протидії корупції.  

16. Види та повноваження суб’єктів протидії корупції.  

17. Функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у сфері протидії 

корупції.  

18. Національне антикорупційне бюро України: статус та повноваження.  

19. Національне агентство з питань запобігання корупції: статус та 

повноваження.  

20. Участь громадськості у протидії корупції.  

21. Міжнародне співробітництво у протидії корупції.  

22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища.  

23. Обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди.  

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

25. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  



26. Антикорупційна експертиза  

27. Спеціальна перевірка.  

28. Фінансовий контроль та відповідальність за порушення його вимог.  

29. Поняття та види корупційного правопорушення.  

30. Відповідальність за корупційні та пов’язані із корупцією правопорушення 

та усунення їх наслідків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «АНТИКОРУПЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» передбачає: 

1) 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; 

2) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні життєвих 

проблем; 

3) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

висловлювати та аргументувати свої думки. 



ПОРЯДОК I КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний, 

модульний та підсумковий семестровий контроль знань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних і 

семінарських занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем та рівня 

їх підготовленості до виконання конкретної роботи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль ЗМ) 

проводиться (виставляється) на підставі оцінок поточного контролю за модуль 

(можлива підсумкова контрольна робота за даним змістовим модулем) з метою 

оцінки результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни - змістового модуля. Змістовий модуль (розділ навчальної 

дисципліни) включає набір логічно пов'язаних між собою тем навчальної 

дисципліни, теоретичних положень, висвітлених під час лекцій, отримання навичок 

на практичних (семінарських) заняттях, виконання тестових, самостійних та 

індивідуальних завдань студентами. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, вміння 

вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, 

здатності осмислювати зміст даної частини дисципліни, умінь публічно чи 

письмово подати певний матеріал. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену чи 

заліку визначеного навчальним планом в терміни, передбачені графіком 

навчального процесу. 

Студент вважається допущеним до екзамену, якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені навчальним планом, і захистив реферат. З курсу «АНТИКОРУПЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» складається усний екзамен відповідно до програми та 

затверджених кафедрою на її основі екзаменаційних білетів. Допуск до складання 

екзаменів здійснюється деканом факультету шляхом оформлення екзаменаційної 

відомості. 

 



Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються 

такими, що отримали незадовільну оцінку. 

Екзамен - це форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу із всієї 

дисципліни, здатності творчо використовувати накопичені знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Оцінювання здійснюється у 

балах. Зміст екзаменаційних завдань та система (шкала) оцінювання 

встановлюється кафедрами, а саме, кількість балів, яка може бути отримана на 

іспиті і яка додається до суми балів за змістові модулі (максимальна сума балів - 

100). 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, яка складається із зданих 

залікових змістових модулів, виконаних тестових завдань; ситуаційних робіт, 

опрацювання завдань робочих зошитів, тематичних рефератів, лабораторних тощо, 

передбачених робочою навчальною програмою. 

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 

 



 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

 

1. Які історичні витоки корупції?  

2. Які моделі корупції склалися у світі?  

3. Які проблеми породжують корупцію в країнах, що переживають перехідний 

період?  

4. Які форми прояву корупції?  

5. В чому полягає соціальна сутність корупції?  

6. Що обумовлює небезпечність політичної корупції і які шляхи її обмеження?  

7. В чому полягають наслідки корупції?  

8. В чому полягає правовий аспект корупції?  

9. Яке розуміння корупційних злочинів за кордоном?  

10. Назвіть наслідки корупції  

11. Що розуміють під антикорупційною стратегією України?  

12. Які умови формування та реалізації антикорупційної політики?  

13. Які умови успішної протидії корупції в Україні?  

14. Що є стратегічною метою антикорупційної політики?  

15. Які пріоритетні завдання антикорупційної політики і напрями її реалізації?  

16. Які органи здійснюють державний контроль за реалізацією Стратегії?  

17. В чому полягає механізм громадського контролю у цій сфері?  

18. Назвіть основні корупційні ризики інституційно-функціонального 

характеру в системі публічної адміністрації України?  

19. Що таке конфлікт інтересів?  

20. Які заходи необхідні для зменшення корупційних ризиків в сфері публічної 

влади?  

21. На які органи публічної влади покладаються функції запобігання і протидії 

корупції?  

22. Що складає правову основу участі громадськості по запобіганню і протидії 

корупційних проявів?  



23. В чому полягає роль громадськості як суб’єкту запобігання і протидії 

корупції?  

24. Які основні заходи громадськості щодо запобігання і протидії корупції?  

25. Які державні органи зобов’язані інформувати громадськість про заходи 

щодо запобігання і протидії корупції?  

26. В чому полягає державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні 

та протидії корупції?  

27. Якими нормативно-правовими актами регулюються правовідносини, що 

складаються у сфері державної служби?  

28. В чому полягає проблемність питання етики державного службовця?  

29. За рахунок яких категорій розширено коло суб'єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення?  

30. Які спеціально уповноважені суб'єкти, що здійснюватимуть заходи щодо 

виявлення, припинення та розслідування  корупційних правопорушень вперше 

передбачені Законом?  

31. Які обмеження для державних службовців передбачено законодавством 

України щодо попередження корупції?  

32. До яких видів юридичної відповідальності можливе притягнення за 

вчинення корупційних діянь?  

33. Які правові наслідки притягнення до юридичної відповідальності за 

вчинення корупційних діянь?  

34. Які правові наслідки порушення державними службовцями та іншими 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави спеціальних обмежень 

якщо воно не містить складу злочину?  

35. Які заходи сприятимуть активізації виявлення корупційних діянь?  

36. Які заходи необхідні для вдосконалення діяльності щодо притягнення до 

відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних діянь?  

37. Надайте визначення злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг.  

38. Надайте визначення поняття «неправомірна вигода».  

39. Що таке хабар?  



40. Що слід розуміти під істотною шкодою у злочинах у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг?  

41. Надайте визначення тяжких наслідків у злочинах у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг?  

42. Надайте визначення поняття «службова особа».  

43. Визначте поняття корупції згідно Закону України «Про запобігання 

корупції»?  

44. Сформулюйте основні ознаки корупції в Україні?  

45. Розкрийте сучасний стан і тенденції корупції в Україні?  

46. Означте правове регулювання запобігання та протидії корупції в Україні?  

47. Охарактеризуйте зміни, що внесені у законодавство України у зв’язку з 

прийняттям закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»?  

48. Визначте антикорупційну стратегію України.  

49. Окресліть міжнародний досвід запобігання корупції.  

50. Назвіть основні складові системи антикорупційного законодавства?  

51. На які основні групи поділяються суб’єкти боротьби з корупцією?  

52. Які органи здійснюють контроль і нагляд за виконанням законів у сфері 

боротьби з корупцією?  

53. Назвіть основну мету державної політики у галузі боротьби з корупцією? 

54. Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у законодавстві 

провідних країн світу.  

55. Метод «перевірки на корупційну стійкість» державних службовців.  

56. Основоположні принципи функціонування антикорупційних систем 

європейських держав.  

57. Закон про хабарництво в публічних організаціях від 1889 року та Закон про 

запобігання корупції від 1916 року як основа британського кримінального 

законодавства про корупцію.  

58. Директива федерального уряду Німеччини по боротьбі з корупцією в 

федеральних органах управління. 

59. Рекомендації з дотримання Кодексу антикорупційної поведінки ФРН. 



60. Oсобливості антикорупційної стратегії та антикорупційного законодавства 

США.  
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