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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА З 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.  

Навчальна 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.  
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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.  

Міжпредметні зв'язки: теорія держави і права, цивільне право, фінансове 
право, адміністративне право, міжнародне право та інші галузі права. 
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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 —  ____________________                                                                       
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 

  

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.  
 

 

 



 

 7 

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. 
 

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 
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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. 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.  
 

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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5. Міхеєва О. К. Корупція у оцінках державних службовців: рейтинг 
корумпованих сфер та особливості взаємодії з клієнтами[Електронний ресурс] / 
О. К. Міхеєва // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. - 

2013. - Т. 14, Вип. 276. - С. 17-24. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2013_14_276_4  

6. Блистів Т. І. Корупція у сфері державного управління як загроза 
національній безпеці України (політичний аспект)[Електронний ресурс] / Т. І. 
Блистів, В. Т. Колесник, П. Я. Пригунов, К. В. Карпова // Наукові праці МАУП. 
- 2014. - Вип. 43. - С. 11-24. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_4_4  

7. Тимошенко І. В. Вибори та корупція: сутність, причини, заходи 
запобігання [Електронний ресурс] / І. В. Тимошенко // Правовий вісник 
Української академії банківської справи. - 2014. - № 2. - С. 7-11. - Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_2_4  

8. Семигіна Т. Подарунок лікарю – корупція чи подяка? [Електронний 
ресурс] / Т. Семигіна, І. Грига, Т. Степурко // Віче. - 2011. - № 19. - С. 36-39. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2011_19_18  
9. Сахань О. М. Корупція в сучасній Україні як джерело деструктивності 

влади [Електронний ресурс] / О. М. Сахань // Вісник Національного 
університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2015. - № 4. - С. 112-129. - 

Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_4_14  
10. Луценко М. М. Корупція в Україні: сучасний стан і проблеми протидії 

[Електронний ресурс] / М. М. Луценко, Л. І. Щербина //Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - 

Вип. 15(2). - С. 142-145. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15(2)__40  

11. СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. – Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://stepup.press/analytics/item/748-stan-koruptsiji-v-ukrajini  

12. TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE.– Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/  

 

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».  
  

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

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  
2. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» // Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 2014. – № 46. – Ст.2047.  
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3. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: 
Закон України від 18 жовтня 2006 року № 253-V // Відомості Верховної Ради 
України. – 2006. – № 50 – Ст.497.  

4. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 
корупції: Закон України від 18.10.2006 року № 251-V // Відомості Верховної 
Ради України. – 2006. – № 50 – Ст. 496.  

5. Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон 
України від 16 березня 2005 року № 2476-ІV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005. – № 16 – Ст.266.  

6. Про боротьбу з корупцією: Модельний закон, прийнятий на 
тринадцятому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-

учасників СНД // Постанова X 13-4 від 3 квітня 1999 р.  
7. Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства 

та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні 
[Електронний ресурс] / К. Берднікова // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 100-

103. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2014_1_25.  

8. Дерев’янко С. М. Про використання в антикорупційному законодавстві 
України норм модельного закону СНД щодо референдних правовідносин 
[Електронний ресурс] / С. М. Дерев’янко // Боротьба з організованою 
злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2008. - Вип. 18. - С. 119-128. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_13.  
9. Дралюк І. М. Проблеми формування державної антикорупційної 

політики та реалізації нового антикорупційного законодавства в контексті 
забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс] / І. М. 
Дралюк // Наше право. - 2015. - № 2. - С. 179-181. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_2_33  

10. Кашкаров О. О. Кримінально-правова характеристика антикорупційних 
новел національного законодавства [Електронний ресурс] / О. О. Кашкаров // 
Форум права. - 2013. - № 1. - С. 391-396. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index  

11. Клок О. В. Актуальні проблеми вдосконалення антикорупційного 
законодавства України [Електронний ресурс] / О. В. Клок. // Теорія і практика 
правознавства. - 2015. - Вип. 1. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_23  

12. Крайник Г. С. Новели антикорупційного законодавства України 
[Електронний ресурс] / Г. С. Крайник, C. C. Крайник // Форум права. - 2013. - № 
2. - С. 253–258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.  

13. Марчук М. П. Проблеми впровадження та застосування окремих 
положень нового антикорупційного законодавства в Україні[Електронний 
ресурс] / М. П. Марчук // Університетські наукові записки. - 2015. - № 1. - С. 
188-195. - Режим  

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2015_1_20  
14. Олійник С. В. Зміст термінологічного апарату сучасного 

антикорупційного законодавства [Електронний ресурс] / С. В. Олійник 
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//Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 2. - С. 112-116. - Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_2_28  

 

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.  
 

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

(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  
2. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014. – № 47. – Ст.2051.  
3. Грищенко М. В. Сучасні правові проблеми формування 

антикорупційного бюро [Електронний ресурс] / М. В. Грищенко // Право і 
Безпека. - 2009. - № 3. - С. 5-8. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_3_3  

4. Єренко Д. В. Місце та роль Національного антикорупційного бюро 
України в системі органів публічної влади [Електронний ресурс] / Д. В. Єренко 
// Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - 

Вип. 2. - С. 57-62. - Режим доступу: http: nbuv.gov.ua 
/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_11  

5. Скомаров О. В. Добір кадрів до Національного антикорупційного бюро 
України [Електронний ресурс] / О. В. Скомаров // Митна справа. - 2015. - № 4. - 
С. 77-82. - Режим доступу: htp://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_4_13  

6. Цимбалюк В. І. Функція досудового слідства в повноваженнях 
Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро 
[Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк // Право і Безпека. - 2014. - № 3. - С. 
160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_3_34  

7. Юрченко О. М. Національне антикорупційне бюро України: 
перспективи діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Юрченко //Боротьба з 
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2014. - № 2. - С. 
69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_17  

 

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.  
 

Література:  
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1. Закон України «Про запобігання корупції» // Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2014. – № 49. – Ст.2056.  

2. Боднарчук О. Г.Громадський контроль як механізм протидії корупції: 
проблеми його реалізації в пенітенціарній системі України [Електронний 
ресурс] / О. Г. Боднарчук. // Часопис Національного університету "Острозька 
академія". Сер. : Право. - 2013. - № 1.  

3. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний 
період: [монографія] / О. Ю. Бусол – К. : Ін Юре, 2014. – 564 с.  

4. Жовнір О. З. Участь громадськості в протидії корупції [Електронний 
ресурс] / О. З. Жовнір // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією 
(теорія і практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 355-360.  

5. Завгородній В. А. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у 
заходах щодо протидії корупції [Електронний ресурс] / В. А. Завгородній // 
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ. - 2012. - № 1. - С. 295-307. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_1_37  

6. Машлякевич Д.С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні 
[Текст]: монографія / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов. – Харків: В деле, 
2016. – 259 с.  

7. Пухкал О. Роль громадянського суспільства у протидії політичній 
корупції в Україні [Електронний ресурс] / О. Пухкал, А. Тіньков // Державне 
управління та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 2. - С. 80-86. - Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_2_13  

8. Суббот А. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції 
[Електронний ресурс] / А. Суббот // Вісник Національної академії прокуратури 
України. - 2014. - № 4. - С. 56–62. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_4_11  

9. Хабарова Т. В. Громадська експертиза діяльності органів державної 
влади як засада протидії корупції [Електронний ресурс] / Т. В. Хабарова // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : 
Право. - 2015. - № 1151, вип. 19. - С. 232-236. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2015_1151_19_61  

10. Якимюк Б. М. Вплив громадських організацій на протидію корупції в 
Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Якимюк // Інвестиції: практика та досвід. - 
2013. - № 18. - С. 161-164. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_18_35  

 

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.  
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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 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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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. 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 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2014_1_9  

7. Гудков Д. В. Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання в 
національному законодавстві [Електронний ресурс] / Д. В. Гудков // Право і 
суспільство. - 2014. - № 1.2. - С. 124-128. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1  

8. Кім К. В. Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект 
[Електронний ресурс] / К. В. Кім // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2014. - № 1137, вип. 18. - С. 
86-89. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2014_1137_18_23  

9. Лопушинський І. П. Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми 
законодавчого врегулювання в Україні [Електронний ресурс] / І. П. 
Лопушинський // Наукові праці [Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : 
Державне управління. - 2010. - Т. 130, Вип. 117. - С. 11-18. - Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2010_130_117_4  

10. Нізяєва С.А. Запобігання конфлікту інтересів на публічній службі: 
проблеми законодавчого врегулювання [Електронний ресурс] / С. А. Нізяєва // 
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : 
Економіка і менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 133-139.  

11. Олешко О. М. Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання 
конфлікту інтересів на державній службі [Електронний ресурс] / О. М. Олешко 
// Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 263-271. - 

Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_3_37  

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  
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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.  
 

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.  
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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. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. / 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-

17 

4. 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_id=159064. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. План дій по боротьбі з корупцією від 10 верес. 2003 р. / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/998_159. 

9. 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. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ  

 

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 

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

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

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.  
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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.  
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

 

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?  
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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?  
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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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