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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 
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р
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Л
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о
р
. 
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.з
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. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основні теоретико-

правові підходи до 

розуміння поняття 

«корупція» 

11 2 2 – – 7 10 1 1 – – 8 

2. Нормативно-правове 

та інституційне 

забезпечення 

запобігання та 

протидії корупції в 

Україні 

12 2 2 – – 8 10 1 1 – – 8 

3. Загальна 

характеристика 

системи заходів 

запобігання корупції 

11 2 2 – – 7 13 2 1 – – 10 

4. Поняття, види та 

способи 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

11 2 2 – – 7 10 1 1 – – 8 

5. Правове 

регулювання правил 

етичної поведінки 

публічних 

службовців як засіб 

запобігання корупції 

12 2 - – – 10 12 1 – – – 11 

6. Правове 

регулювання 

фінансового 

контролю 

11 2 2 – – 7 11 1 – – – 10 

7. Особливості 

адміністративної 

відповідальності за 

правопорушення, 

пов’язані з 

корупцією 

11 2 2 – – 7 12 1 2 – – 9 

8. Зарубіжний досвід 

організаційно-

правового 

забезпечення 

запобігання та 

протидії корупції 

11 2 2 – – 7 12 2 – – – 10 

 Усього годин: 90 16 14 – – 60 90 10 6 – – 74 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння поняття 

«корупція» 

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

 

1.8. 

1.9. 

Корупція: визначення поняття.  

Причини виникнення корупції.  

Види корупції.  

Поняття корупційного правопорушення і правопорушення, 

пов'язаного з корупцією.  

Формування та реалізація антикорупційної політики.  

Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

Статус викривачів корупції. Державний захист осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції.  

Наслідки корупції.  

Шляхи подолання корупції. 

 

2. Нормативно-правове та інституційне забезпечення запобігання та 

протидії корупції в Україні 

1 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

 

2.6. 

 

Основні етапи формування національного антикорупційного 

законодавства.  

Система антикорупційного законодавства.  

Спеціально-уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

Види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного 

законодавства.  

Система заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції 

в Україні.  

Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. Антикорупційна 

програма юридичної особи.  

 

3. Загальна характеристика системи заходів запобігання корупції 2 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком.  

Корупційні ризики на публічній службі, їх види, виявлення та 

усунення. 

Антикорупційна експертиза.  

Обмеження і заборони для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, як спосіб запобігання корупції, їх види.  

 

4. Поняття, види та способи врегулювання конфлікту інтересів 1 

4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

4.5. 

4.6. 

Розмежування конфлікту інтересів і зловживання повноваженнями. 

Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав.  

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в 

діяльності окремих осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Заходи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які 

уповноважені на виконання завдань і функцій держави або 

місцевого самоврядування.   

Процедура врегулювання конфлікту інтересів.  

Контроль за дотриманням правообмежень в діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
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1 2 3 

 самоврядування.  

5. Правове регулювання правил етичної поведінки публічних 

службовців як засіб запобігання корупції 

1 

5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Правове врегулювання професійної етики поведінки осіб, які 

уповноважені на виконання завдань і функцій держави або 

місцевого самоврядування, як спосіб запобігання протидії корупції. 

Поняття професійної етики публічного службовця.  

Принципи професійної етики публічного службовця. 

Міжнародні стандарти вимог щодо професійної етики публічних 

службовців. 

 

6. Правове регулювання фінансового контролю 1 

6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

6.4. 

Поняття та завдання фінансового контролю щодо запобігання і 

протидії корупції в діяльності осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Електронне декларування особами, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.  

Контроль та перевірка декларацій.  

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування та додаткові 

заходи здійснення фінансового контролю. 

 

7. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з корупцією 

1 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

Види  адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

особливості їх юридичного складу. 

Адміністративні стягнення за вчинення корупційних 

правопорушень, строки та порядок накладення.  

Провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

Учасники провадження щодо адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, та їх правовий статус. 

Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією. 

 

8. Зарубіжний досвід організаційно-правового забезпечення 

запобігання та протидії корупції 

2 

8.1. 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

Сучасна антикорупційна правова парадигма. 

Законодавство Європейських країн у запобігання та протидії 

корупції. 

Правове забезпечення запобігання та протидії корупції інших 

держав. 

Міжнародно-правові засади та механізми запобігання та протидії 

корупції. 

 

 Усього 10 

 

1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння поняття «корупція» 

Тема 2. Нормативно-правове та інституційне забезпечення запобігання та протидії 

корупції в Україні 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Корупція: визначення поняття.  

1.2. Причини виникнення корупції.  

1.3. Види корупції.  
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1.4. Поняття корупційного правопорушення і правопорушення, пов'язаного з корупцією.  

1.5. Формування та реалізація антикорупційної політики.  

1.6. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

1.7. Статус викривачів корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції.  

1.8. Наслідки корупції.  

1.9. Шляхи подолання корупції. 

2.1. Основні етапи формування національного антикорупційного законодавства.  

2.2. Система антикорупційного законодавства.  

2.3. Спеціально-уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

2.4. Види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.  

2.5. Система заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні.  

2.6. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. Антикорупційна програма 

юридичної особи.  
Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: корупція, корупційне правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, 

антикорупційна політика, антикорупційна програма, громадські об’єднання та форми їх 

співпраці з органами по запобіганню корупції; Громадська рада при Національному агентстві з 

питань запобігання корупції України, контроль, моніторинг, викривачі корупції, громадська 

антикорупційна експертиза, громадський контроль, наслідки корупції, шляхи подолання 

корупції, національне антикорупційне законодавство, Національне агентство з питань 

запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Вищий антикорупційний суд, 

обмеження, неправомірна вигода, конфлікт інтересів, етичні норми поведінки, пріоритет 

інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність, ефективність, 

нерозголошення інформації, утримання, заборона, пільги, послуги, антикорупційна експертиза, 

спеціальна перевірка, особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 визначення поняття «корупція», основні підходи до розуміння поняття «корупція»: у 

міжнародних актах і національному законодавстві; 

 причини виникнення корупції; 

 види корупції: системна та епізодична корупція; 

 етична оцінка корупції; 

 поняття корупційного правопорушення і правопорушення, пов'язаного з корупцією; 

 критерії розмежування адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

від корупційного правопорушення; 

 формування та реалізація антикорупційної політики; 

 антикорупційні програми; 

 громадські об’єднання та форми їх співпраці з органами по запобіганню корупції;  

 правові засади формування та порядок діяльності Громадської ради при Національному 

агентстві з питань запобігання корупції України; 

 форми проведення контролю, моніторингу; 

 статус викривачів корупції; 

 державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції; 

 громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів та 

оприлюднення її результатів; 

 викриття фактів корупції через засоби масової інформації; 

 правові результати проведення громадського контролю; 

 фактори, які впливають на поширення корупції у публічно-правій сфері; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n421
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n423
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n423
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n425
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n428
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n430
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n432
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
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 наслідки і шляхи подолання корупції; 

 основні етапи формування національного антикорупційного законодавства; 

 система антикорупційного законодавства; 

 засади та основні напрями державної антикорупційної політики в Україні; 

 правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції; 

 особливості правового статусу Національного антикорупційного бюро; 

 правовий статус Вищого антикорупційного суду; 

 організація співпраці суб’єктів запобігання корупції; 

 види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства; 

 публічні службовці як  особливий суб’єкт дотримання антикорупційного 

законодавства; 

 обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; 

 обмеження щодо одержання подарунків; 

 запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; 

 обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

 обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування; 

 обмеження спільної роботи близьких осіб; 

 запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

 вимоги до поведінки осіб;  

 додержання вимог закону та етичних норм поведінки; 

 пріоритет інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і 

ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи 

доручень; 

 заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування; 

 антикорупційна експертиза; 

 спеціальна перевірка; 

 запобігання корупції у діяльності юридичних осіб; 

 антикорупційна програма юридичної особи, вимоги до неї; 

 правовий статус особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми 

(Уповноваженого юридичної особи).  

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3. Загальна характеристика системи заходів запобігання корупції 

Тема 4. Поняття, види та способи врегулювання конфлікту інтересів 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком.  

3.2. Корупційні ризики на публічній службі, їх види, виявлення та усунення. 

3.3. Антикорупційна експертиза.  

3.4. Обмеження і заборони для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, як 

спосіб запобігання корупції, їх види.  

4.1. Розмежування конфлікту інтересів і зловживання повноваженнями. 

4.2. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав.  

4.3. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності окремих осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

4.4. Заходи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування.   

4.5. Процедура врегулювання конфлікту інтересів.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n417
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n421
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n423
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n425
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n428
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n430
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n430
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n432
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
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4.6. Контроль за дотриманням правообмежень в діяльності  осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: спеціальна перевірка, відомості, обмеження, заборони, особи, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування, корупційні ризики, 

антикорупційна експертиза, антикорупційна оцінка положень проекту, обмеження при 

прийнятті на службу, особи, які претендують на зайняття посад, які пов’язані з виконання 

завдань і функцій держави або місцевого самоврядування, обмеження щодо корпоративних 

прав, одержання подарунків,одержання неправомірної вигоди, відповідальність за порушення 

обмеження, конфлікт інтересів, зловживання повноваженнями, передача корпоративних прав, 

врегулювання конфлікту інтересів, конфлікт інтересів виборних осіб, контроль за дотриманням 

правообмежень. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком; 

 відомості, які підлягають перевірці; 

 строки та процедура проведення спеціальної перевірки; 

 правове закріплення обмежень та заборон в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування. Корупційні ризики на 

публічній службі, та їх види;  

 виявлення та усунення корупційних ризиків;  

 порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи; 

 проекти, які підлягають антикорупційній експертизі; 

 основні етапи проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів; 

 антикорупційна оцінка положень проекту; 

 обмеження і заборони як спосіб запобігання корупції; 

 законодавче закріплення обмежень і заборон для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, як захід запобігання корупції; 

 обмеження при прийнятті на службу; 

 правове регулювання проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, які пов’язані з виконання завдань і функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

 обмеження, які діють при виконанні завдань і функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

 обмеження щодо корпоративних прав для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

 заборони після припинення публічної служби; 

 обмеження щодо одержання подарунків чи неправомірної вигоди; 

 суб’єкти, яким обмежено приймати подарунки; 

 запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка; 

 поводження з подарунками і неправомірною вигодою або подарунком; 

 поводження з подарунками, отриманими на офіційних зустрічах; 

 процедура оформлення акта приймання-передачі подарунка; 

 відповідальність за порушення обмеження; 

 розмежування конфлікту інтересів і зловживання повноваженнями; 
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 запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав; 

 правове регулювання передачі корпоративних прав; 

 особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності окремих осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

 заходи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування; 

 процедура врегулювання конфлікту інтересів; 

 особливості врегулювання конфлікту інтересів виборних осіб; 

 контроль за дотриманням правообмежень в діяльності  осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 7. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані 

з корупцією 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Види  адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

7.2. Особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

7.3. Адміністративні стягнення за вчинення адміністративних корупційних 

правопорушень, строки та порядок накладення.  

7.4. Провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, його 

стадії. 

7.5. Учасники провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, та їх правовий статус. 

7.6. Строки розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні 

правопорушення.  

7.7. Судові рішення по справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, їх виконання. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, юридичний склад 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, адміністративне стягнення, строки, 

порядок накладення стягнень, провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних 

з корупцією, принципи провадження, протокол про вчинення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, учасники провадження, судові рішення, оскарження 

постанов суду у справах про адміністративні корупційні правопорушення, виконання рішень 

суду. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 види  адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

 особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; 

 адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушень, строки та 

порядок накладення; 

 відновлення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, яким завдано 

шкоду корупційними діяннями; 

 провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією; 
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 мета і завдання провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; 

 основні засади та принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією; 

 оформлення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією;  

 строки розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією; 

 учасники провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією; 

 правовий статус учасників провадження щодо адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

 участь прокурора у справах про адміністративні корупційні правопорушення; 

 судові рішення по справах про адміністративні корупційні правопорушення; 

 оскарження постанов суду у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією; 

 виконання рішень суду. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Основні теоретико-правові підходи до розуміння поняття «корупція» 

Завдання 1. Охарактеризувати шляхи подолання корупції. 

 

Завдання 2. Систематизувати основні причини виникнення корупції: 

Таблиця  

Причини виник-

нення корупції 
Зміст причини виникнення корупції  

  

  

  

 

Завдання 3. Охарактеризувати громадську антикорупційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

 

Завдання 4. Проаналізувати ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, та корупційного правопорушення, їх спільні та відмінні риси. 

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке «корупція»? 

 Наведіть класифікацію видів корупції. 

 Назвіть основні історико-правові дослідження корупції. 

 Які причини виникнення корупції? 

 Обґрунтуйте вплив історичних та культурних традицій на ріст корупції. 

 Поясніть особливості системної та епізодичної корупції. 

 Яка етична оцінка корупції? 

 Розкрийте основні підходи до розуміння поняття «корупція» у міжнародних актах і 

національному законодавстві.  

 Дайте визначення поняття корупційного правопорушення. 

 Що таке «правопорушення, пов'язане з корупцією»? 

 Визначте критерії розмежування адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, від корупційного правопорушення. 
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 Охарактеризуйте формування та реалізацію антикорупційної політики. 

 Що таке «антикорупційна програма»? 

 Який орган державної влади затверджує та оприлюднює Національну доповідь щодо 

реалізації засад антикорупційної політики? 

 Поясніть участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.  

 Назвіть форми співпраці громадських об’єднань з органами по запобіганню корупції. 

 Охарактеризуйте правовий статус Громадської ради при Національному агентстві з 

питань запобігання корупції України. 

 Розкрийте правові засади формування та порядок діяльності Громадської ради при 

Національному агентстві з питань запобігання корупції України.  

 Які форми проведення контролю, моніторингу? 

 Хто є викривачем корупції? 

 У чому полягає сутність державного захисту осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції? 

 Хто проводить громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-

правових актів та оприлюднює її результати? 

 З якою метою роблять викриття фактів корупції через засоби масової інформації? 

 Назвіть правові результати проведення громадського контролю.  

 Які фактори впливають на поширення корупції у публічно-правій сфері? 

 Поясніть наслідки корупції.  

 Обґрунтуйте шляхи подолання корупції. 

 

Тема 2. Нормативно-правове та інституційне забезпечення  

запобігання та протидії корупції в Україні 

Завдання 1. Охарактеризувати повноваження спеціально-уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції: 

Таблиця  

Спеціально-уповноважені суб’єкти  

у сфері протидії корупції 
Повноваження 

органи прокуратури  

органи Національної поліції  

Національне агентство з питань запобігання 

корупції 

 

Національне антикорупційне бюро України  

Вищий антикорупційний суд  

 

Завдання 2. Проаналізувати антикорупційну програму юридичної особи. 

 

Завдання 3. Охарактеризувати запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 

Питання для самоконтролю 

 Здійсніть характеристику Конвенції ООН проти корупції, Кримінальну конвенцію 

Ради Європи про боротьбу з корупцією, Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, Лімську декларація по боротьбі з корупцією (від 7-11 вересня 1997 р.). 

 Назвіть основні етапи формування національного антикорупційного законодавства. 

 Дайте правову оцінку Закону України «Про боротьбу з корупцією» (1995 р.). 

 Які передумови оновлення антикорупційного законодавства та проблеми його 

прийняття? 

 Охарактеризуйте систему антикорупційного законодавства. 

 Обґрунтуйте, що Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. є 

основою національного антикорупційного законодавства.  

 Назвіть інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
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 Розкрийте зміст Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». 

 Охарактеризуйте засади національної антикорупційної політики.  

 Які основні напрями антикорупційної політики в Україні? 

 Назвіть спеціально-уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

 Розкрийте правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 Який склад Національного агентства з питань запобігання корупції? 

 Які вимоги до членів Національного агентства з питань запобігання корупції? 

 Охарактеризуйте порядок формування Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

 Які повноваження Голови Національного агентства з питань запобігання корупції? 

 Розкрийте особливості правового статусу Національного антикорупційного бюро.  

 Назвіть принципи діяльності Національного антикорупційного бюро.  

 Охарактеризуйте організацію співпраці суб’єктів запобігання корупції. 

 На яких суб’єктів поширюється дія антикорупційного законодавства? 

 Назвіть суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. 

 Поясніть відмінність статусу публічного службовця від інших осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, осіб, прирівнених до 

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.   

 У чому полягають обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища? 

 Розкрийте зміст обмеження щодо одержання подарунків.  

 Як запобігати одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводитись з 

ними? 

 Поясніть обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  

 У чому полягають обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування? 

 Охарактеризуйте обмеження спільної роботи близьких осіб. 

 Що таке «конфлікт інтересів»? 

 Поясніть поняття «потенційний конфлікт інтересів». 

 Розкрийте сутність поняття «реальний конфлікт інтересів».  

 Яким чином запобігати та врегульовувати конфлікт інтересів?  

 Охарактеризуйте правила етичної поведінки. 

 Які вимоги до поведінки осіб? 

 Поясніть зміст додержання вимог закону та етичних норм поведінки. 

 Що таке «пріоритет інтересів», «політична нейтральність», «неупередженість», 

«компетентність і ефективність», «нерозголошення інформації», «утримання від виконання 

незаконних рішень чи доручень»?  

 Яким чином здійснюється фінансовий контроль? 

 У чому полягає сутність заборони на одержання пільг, послуг і майна органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування? 

 Який порядок проведення антикорупційної експертизи, хто її проводить? 

 Охарактеризуйте спеціальну перевірку. 

 Розкрийте зміст запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 Що таке «антикорупційна програма юридичної особи»? 

 Які вимоги до антикорупційної програми юридичної особи? 

 Охарактеризуйте правовий статус особи, відповідальної за реалізацію 

антикорупційної програми (Уповноваженого). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n417
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n421
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n423
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n425
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n428
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n430
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n432
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
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Тема 3. Загальна характеристика системи заходів запобігання корупції 

Завдання 1. Охарактеризувати систему заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

корупції в Україні. 

 

Завдання 2. Проаналізувати порядок проведення антикорупційної експертизи.  

 

Завдання 3. Охарактеризувати обмеження щодо одержання подарунків. 

 

Питання для самоконтролю 

 Визначте зміст спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та 

посад з підвищеним корупційним ризиком.  

 Які відомості підлягають перевірці? 

 Назвіть строки проведення спеціальної перевірки.  

 Розкрийте процедуру спеціальної перевірки. 

 Охарактеризуйте правове закріплення обмежень та заборон в діяльності осіб, які 

уповноважені на виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування.  

 Що таке «корупційний ризик на публічній службі»? 

 Наведіть класифікацію видів корупційних ризиків. 

 Яким чином виявляють та усувають корупційні ризики? 

 Дайте визначення поняття «антикорупційна експертиза». 

 Розкрийте порядок і методологію проведення антикорупційної експертизи. 

 Які проекти підлягають антикорупційній експертизі? 

 Назвіть основні етапи проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-

правових актів. 

 Хто здійснює антикорупційну оцінку положень проекту нормативно-правових актів? 

 Охарактеризуйте обмеження і заборони як спосіб запобігання корупції. 

 Розкрийте законодавче закріплення обмежень і заборон для осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, як захід запобігання корупції.  

 Наведіть класифікацію видів обмежень. 

  У чому полягає сутність обмеження при прийнятті на службу? 

 Охарактеризуйте правове регулювання проведення спеціальної перевірки щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, які пов’язані з виконання завдань і функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

 Які обмеження діють при виконанні завдань і функцій держави або місцевого 

самоврядування? 

 Назвіть обмеження щодо корпоративних прав для осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Розкрийте зміст заборон після припинення публічної служби. 

 Які обмеження щодо одержання подарунків чи неправомірної вигоди? 

 Яким суб’єктам обмежено приймати подарунки? 

 Охарактеризуйте запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка. 

 Поясність правила поводження з подарунками і неправомірною вигодою або 

подарунком.  

 Як поводитись з подарунками, отриманими на офіційних зустрічах? 

 Розкрийте процедуру оформлення акта приймання-передачі подарунка. 

 Яка відповідальність передбачена за порушення обмеження? 

 

Тема 4. Поняття, види та способи врегулювання конфлікту інтересів 

Завдання 1. Розмежувати конфлікт інтересів і зловживання повноваженнями. 

 

Завдання 2. Охарактеризувати способи врегулювання конфлікту інтересів.  
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Питання для самоконтролю 

 Визначте зміст понять «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт 

інтересів». 

 Поясніть сутність запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав.  

 Охарактеризуйте правове регулювання передачі корпоративних прав. 

 Назвіть особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності 

окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Проаналізуйте зміст заходів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які 

уповноважені на виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Розкрийте процедуру врегулювання конфлікту інтересів.  

 Які особливості врегулювання конфлікту інтересів виборних осіб? 

 Охарактеризуйте контроль за дотриманням правообмежень в діяльності  осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

Тема 5. Правове регулювання правил етичної поведінки  

публічних службовців як засіб запобігання корупції 

Завдання 1. Охарактеризувати принципи професійної етики публічного службовця.  

 

Завдання 2. Написати есе на тему «Обов’язок дотримання правил етичної поведінки 

публічних службовців як елемент їх правового статусу». 

 

Питання для самоконтролю 

 Визначте правове врегулювання професійної етики поведінки осіб, які уповноважені 

на виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування, як спосіб запобігання 

протидії корупції.  

 Розкрийте поняття професійної етики публічного службовця.  

 Назвіть принципи професійної етики публічного службовця. 

 Які способи правового регулювання професійної етики публічних службовців? 

 Охарактеризуйте міжнародні стандарти вимог щодо професійної етики публічних 

службовців. 

 Назвіть правила етичної поведінки публічних службовців. 

 Яке значення мають правила етичної поведінки публічних службовців? 

 Які наслідки мають порушення публічними службовцями правил етичної поведінки? 

 

Тема 6. Правове регулювання фінансового контролю 

Завдання 1. Заповнити форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

 

Завдання 2. Охарактеризувати види контролю, які проводить Національне агентство 

щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування. 

 

Питання для самоконтролю 

 Визначте зміст фінансового контролю щодо запобігання і протидії корупції в 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Назвіть завдання фінансового контролю щодо запобігання і протидії корупції в 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Розкрийте сутність електронного декларування особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 Яка інформація зазначається в декларації? 

 Хто здійснює контроль та перевірку декларацій? 

 Охарактеризуйте проблеми електронного декларування в Україні.  
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 Проаналізуйте зарубіжний досвід електронного декларування вищими посадовими 

особами держави. 

 У чому полягає моніторинг способу життя суб’єктів декларування, хто його 

здійснює? 

 Розкрийте порядок проведення моніторингу життя публічного службовця.  

 Що таке «вибірковий моніторинг»? 

 Назвіть проблеми правового регулювання фінансового контролю. 

 Які органи здійснюють моніторинг? 

 Проаналізуйте наслідки при невідповідності рівня життя суб’єкта декларування 

відомостям з декларації.  

 Які заходи впливу передбачені у разі порушення процедури декларування? 

 

Тема 7. Особливості адміністративної відповідальності  

за правопорушення, пов’язані з корупцією 

Завдання 1. Охарактеризувати елементи юридичного складу адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, склавши порівняльну таблицю. 

 

Завдання 2. Проаналізувати проблеми притягнення до адміністративної 

відповідальності за корупційні правопорушення.  

 

Завдання 3. Скласти проект протоколу про вчинення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

 

Питання для самоконтролю 

 Назвіть види адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

 Розкрийте особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

 Які адміністративні стягнення накладають за вчинення корупційного 

правопорушення? 

 Розкрийте порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення корупційного 

правопорушення. 

 Які строки накладення адміністративних стягнень за вчинення корупційного 

правопорушення? 

 Охарактеризуйте відновлення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

яким завдано шкоду корупційними діяннями. 

 Проаналізуйте стадії провадження щодо адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією.  

 Розкрийте мету провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією? 

 Які завдання провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією? 

 Назвіть основні засади та принципи провадження щодо адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 Як оформляють протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією? 

 Які строки розгляду адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією? 

 Хто є учасниками провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією? 

 Охарактеризуйте правовий статус учасників провадження щодо адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

 Розкрийте участь прокурора у справах про адміністративні корупційні 

правопорушення.  



 16 

 Проаналізуйте судові рішення по справах про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією.  

 Який порядок оскарження постанов суду у справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією? 

 Охарактеризуйте виконання рішень суду. 

 

Тема 8. Зарубіжний досвід організаційно-правового забезпечення  

запобігання та протидії корупції 

Завдання 1. Охарактеризувати нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії 

корупції однієї зарубіжної країни на свій вибір.  

 

Завдання 2. Написати есе на тему «Шляхи вдосконалення антикорупційного 

законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду». 

 

Питання для самоконтролю 

 Поясність сучасну зарубіжну правова парадигму запобігання та протидії корупції. 

 Проаналізуйте позитивний досвід нормативно-правового забезпечення запобігання і 

протидії корупції у зарубіжних країнах. 

 Які стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи передбачені у 

законодавстві провідних країн світу? 

 Охарактеризуйте метод «перевірки на корупційну стійкість» державних службовців.  

 Назвіть механізми реалізації антикорупційної політики у зарубіжних країнах.  

 Які основоположні принципи функціонування антикорупційних систем 

європейських держав? 

  Охарактеризуйте Закон про хабарництво в публічних організаціях від 1889 року та 

Закон про запобігання корупції від 1916 року як основу британського кримінального 

законодавства про корупцію. 

 Проаналізуйте положення Директиви федерального уряду Німеччини по боротьбі з 

корупцією в федеральних органах управління.  

 Охарактеризуйте рекомендації з дотримання Кодексу антикорупційної поведінки 

ФРН. 

 Назвіть концептуальні засади діяльності служби «Тракфін» при Міністерстві 

економіки та фінансів Франції. 

 Розкрийте зміст процедурних та інституційних антикорупційних заходів уряду 

Нідерландів. 

 Проаналізуйте досвід запобігання та протидії корупції Фінляндії як держави з 

найвищим антикорупційним рейтингом.  

 Які особливості антикорупційної стратегії та антикорупційного законодавства США? 

 Здійсніть характеристику законодавства Японії у сфері протидії корупції.  

 Охарактеризуйте ствердження «культури прозорості» як пріоритетний напрям 

реалізації антикорупційної політики уряду Південної Кореї.  

 Визначте зміст міжнародно-правових засад та механізмів запобігання та протидії 

корупції. 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається 

студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1. Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 
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вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2. Теми рефератів-оглядів 

1. Історичні витоки корупції. 

2. Основні підходи до розуміння сутності феномену корупції, її характерні ознаки та 

основні складові. 

3. Корупція в адміністративно-правовому розумінні. 

4. Передумови корупції та її форми в сучасному суспільстві. 

5. Категоріально-правова характеристика корупції та корупційного правопорушення, а 

також правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

6. Поняття, сутність та принципи державної антикорупційної політики. 

7. Концептуальні засади запобігання і протидії корупції. 

8. Роль засобів масової інформації у реалізації державної антикорупційної політики. 

9. Історичні прояви виникнення корупції в Україні. 

10. Поняття і види корупції. 

11. Корупція як загроза суспільного розвитку та її зв'язок з організованою злочинністю. 

12. Сутність політичної корупції, її вплив на корумпованість держави і суспільства. 

13. Сучасні особливості корупції в Україні. 

14. Фактори сприяння існуванню та поширенню корупції в Україні. 

15. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

16. Адміністративно-правові засади участі громадськості у заходах щодо запобігання та 

протидії корупції. 

17. Суб’єкти відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. 

18. Поняття та класифікація заходів запобігання корупції. 

19. Характеристика заходів запобігання корупції в Україні. 

20. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як механізм 

запобігання та протидії корупції. 

21. Фінансовий контроль як захід запобігання та протидії корупції.  

22. Спеціальна перевірка як захід запобігання корупції. 

23. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

24. Антикорупційне законодавство України. 

25. Адміністративно-правовий статус спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

26. Система заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні. 

27. Система обмежень та заборон як важливий чинник запобігання та протидії корупції в 

Україні. 

28. Правила етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

органів місцевого самоврядування. 

29. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

30. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією. 
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31. Незаконні акти та правочини у розумінні антикорупційного законодавства. 

32. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих 

фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. 

33. Порівняльно-правова характеристика корупційного та пов’язаного з корупцією 

правопорушення. 

34. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

35. Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм Закону України «Про 

запобігання корупції». 

36. Актуальні проблеми правозастосовної діяльності у сфері запобігання та протидії 

корупції . 

37. Шляхи вдосконалення державного механізму запобігання та протидії корупції. 

38. Організаційно-правові проблеми реалізації положень антикорупційного 

законодавства. 

39. Неоднозначність підходів щодо трактування ряду положень Закону України «Про 

запобігання корупції». 

40. Проблеми кваліфікації діянь у якості корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

41. Міжнародні нормативно-правові акти щодо боротьби з корупцією, ратифіковані 

Україною. 

42. Успішні заходи запобігання та протидії корупції Європейських країн.  

43. Антикорупційні стратегії зарубіжних держав, досвід яких може бути запозичений 

Україною. 

44. Сучасна зарубіжна правова парадигма запобігання та протидії корупції. 

45. Позитивний досвід нормативно-правового забезпечення запобігання і протидії 

корупції у зарубіжних країнах. 

46. Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у законодавстві провідних 

країн світу. 

47. Основоположні принципи функціонування антикорупційних систем європейських 

держав. 

48. Особливості антикорупційної стратегії та антикорупційного законодавства США. 

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

запобігання корупції від 1916 року як основа британського кримінального законодавства про 

корупцію. 

50. Директива федерального уряду Німеччини по боротьбі з корупцією в федеральних 

органах управління. 

51. Концептуальні засади діяльності служби «Тракфін» при Міністерстві економіки та 

фінансів Франції. 

52. Процедурні та інституційні антикорупційні заходи уряду Нідерландів. 

53. Досвід запобігання та протидії корупції Фінляндії як держави з найвищим 

антикорупційним рейтингом». 

54. Законодавство Японії у сфері протидії корупції. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Сутність поняття «корупція». 

2. Причини виникнення корупції.  

3. Види корупції.  

4. Основні підходи до розумінні поняття «корупція»: у міжнародних актах і національному 

законодавстві.  

5. Поняття корупційного правопорушення. 

6. Поняття правопорушення, пов'язаного з корупцією.  
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7. Критерії розмежування адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, від 

корупційного правопорушення. 

8. Формування та реалізація антикорупційної політики.  

9. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.  

10. Правовий статус Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 

корупції. 

11. Правові засади формування та порядок діяльності Громадської ради при Національному 

агентстві з питань запобігання корупції.  

12. Форми проведення контролю, моніторингу.  

13. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції. 

14. Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів та 

оприлюднення її результатів.   

15. Правові результати проведення громадського контролю.  

16. Фактори, які впливають на поширення корупції у публічно-правій сфері. 

17. Наслідки корупції.  

18. Шляхи подолання корупції. 

19. Основні етапи формування національного антикорупційного законодавства.  

20. Система антикорупційного законодавства.  

21. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. як основа національного 

антикорупційного законодавства.  

22. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки.  

23. Основні напрями антикорупційної політики в Україні. 

24. Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

25. Порядок формування складу Національного агентства з питань запобігання корупції. 

26. Вимоги до членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

27. Правовий статус Голови Національного агентства з питань запобігання корупції.  

28. Особливості правового статусу Національного антикорупційного бюро.  

29. Принципи діяльності Національного антикорупційного бюро.  

30. Організація співпраці суб’єктів запобігання корупції. 

31. Види суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.  

32. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення.  

33. Публічні службовці як  особливий суб’єкт дотримання антикорупційного законодавства. 

34. Система заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в Україні.  

35. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

36. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди 

або подарунка та поводження з ними.  

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

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

місцевого самоврядування.  

39. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  

40. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

41. Вимоги до поведінки осіб. 

42. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки.  

43. Пріоритет інтересів. 

44. Політична нейтральність. 

45. Неупередженість.  

46. Компетентність і ефективність.   

47. Нерозголошення інформації.   

48. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.  

49. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування.  

50. Порядок проведення антикорупційної експертизи. 

51. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n512
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n417
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n421
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n423
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n425
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n428
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n430
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n432
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n434
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52. Антикорупційна програма юридичної особи.  

53. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи.  

54. Правовий статус особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми 

(Уповноваженого).  

55. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та 

посад з підвищеним корупційним ризиком.  

56. Відомості, які підлягають перевірці.  

57. Строки та процедура проведення спеціальної перевірки.  

58. Правове закріплення обмежень та заборон в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування.  

59. Корупційні ризики на публічній службі, та їх види.  

60. Виявлення та усунення корупційних ризиків. 

61. Проекти, які підлягають антикорупційній експертизі.  

62. Основні етапи проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових 

актів. 

63. Антикорупційна оцінка положень проекту нормативно-правового акту.  

64. Обмеження і заборони як спосіб запобігання корупції, їх види.  

65. Обмеження при прийнятті на службу.  

66. Обмеження, які діють при виконанні завдань і функцій держави або місцевого 

самоврядування.  

67. Обмеження щодо корпоративних прав для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

68. Заборони після припинення публічної служби. 

69. Обмеження щодо одержання подарунків чи неправомірної вигоди.  

70. Суб’єкти, яким обмежено приймати подарунки. 

71. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка.  

72. Поводження з подарунками і неправомірною вигодою або подарунком.  

73. Поводження з подарунками, отриманими на офіційних зустрічах.  

74. Процедура оформлення акта приймання-передачі подарунка.  

75. Відповідальність за порушення обмеження.  

76. Розмежування конфлікту інтересів і зловживання повноваженнями. 

77. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи 

корпоративних прав.  

78. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності окремих осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

79. Заходи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, які уповноважені на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування.  

80. Процедура врегулювання конфлікту інтересів.  

81. Особливості врегулювання конфлікту інтересів виборних осіб.  

82. Контроль за дотриманням правообмежень в діяльності  осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

83. Правове врегулювання професійної етики поведінки осіб, які уповноважені на виконання 

завдань і функцій держави або місцевого самоврядування, як спосіб запобігання протидії 

корупції.  

84. Поняття професійної етики публічного службовця.  

85. Принципи професійної етики публічного службовця. 

86. Поняття та завдання фінансового контролю щодо запобігання і протидії корупції в 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

87. Електронне декларування особами, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування.  

88. Інформація, що зазначається в декларації.  

89. Контроль та перевірка декларацій. 
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90.  Зарубіжний досвід електронного декларування вищими посадовими особами держави. 

91. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.  

92. Наслідки при невідповідності рівня життя суб’єкта декларування відомостям з 

декларації.  

93. Заходи впливу у разі порушення процедури декларування. 

94. Види  адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

95. Особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

96. Адміністративне стягнення за вчинення адміністративних корупційних правопорушень, 

строки та порядок накладення.  

97. Стадії провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

98. Мета і завдання провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

99. Основні засади та принципи провадження щодо адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

100. Оформлення протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

101. Строки розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення.  

102. Учасники провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

та їх правовий статус.  

103. Участь прокурора у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією.  

104. Судові рішення по справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

105. Оскарження постанов суду у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією.  

106. Позитивний досвід нормативно-правового забезпечення запобігання і протидії корупції у 

зарубіжних країнах. 

107. Стандартні антикорупційні заборони, обмеження і приписи у законодавстві провідних 

країн світу.  

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

109. Механізми реалізації антикорупційної політики у зарубіжних країнах.  

110. Основоположні принципи функціонування антикорупційних систем європейських 

держав.  

111. Міжнародно-правові засади та механізми запобігання та протидії корупції. 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Сутність поняття «корупція». 

2. Види  адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 



 22 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

Рис. 2.1. Схема нарахування балів студентам за результатами навчання 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З навчальної дисципліни «Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції» 

передбачено проведення 5 лекційних занять за заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 
планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 

1. Заочна  5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 
 

2.3. З навчальної дисципліни «Адміністративно-правове забезпечення запобігання 

корупції» передбачено проведення 3 семінарських занять за заочною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 
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№ 

з/п 
8 тем 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

4 5 4 3 3 4 4 3 30 

2.  

Максимальна 
кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

10 10 

 Усього балів  40 

 
 

3. Рекомендовані джерела 

Тема 1 

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. - № 49. - Ст. 2056. 

2. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2016. - № 4. - Ст. 43. 

3. Про громадські об’єднання : Закон України вiд 22 березня 2013 р. № 4572-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1. 

4. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014–2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 № 1699-VII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2014. – № 46. – Ст. 2047. 

5. Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 

2018-2020 роки : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 р. № 675 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0675729-18 

6. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265. - [Електронний ресурс] - Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF. 

7. Про затвердження Методичних рекомендацій для тренерів щодо проведення 

антикорупційних навчань : Рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 22.09.2017 р. № 738. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0738884-17 

8. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення : Наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 р. 

№ 39/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 6. – Ст. 63. 

9. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення : Рішення Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 р. № 166  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18 

10. Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань 

запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної 

програми : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

07.10.2016 р. № 74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1542-16 

11. Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на 

погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 

погодження : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

08.12.2017 р. № 1379 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18 

12. Про службу в органах місцевого самоврядування  : Закон України вiд 7 червня 2001  р. 

№ 2493-ІII // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – ст. 175. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0675729-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0738884-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18
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13. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706. - 

[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-

%D0%BF. 

14. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 р. 

№ 317. - [Електронний ресурс] - Режим доступу : https://nazk.gov.ua/perelik-npa-

metodychnyh-rekomendaciy-dlya-vykorystannya-u roboti-upovnovazhenyh-pidrozdiliv-osib. 

15. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами: Рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 06.07.2017 р. № 286. - [Електронний ресурс] - Режим доступу : 

https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi. 

16. Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422. // Офіційний вісник України. – 

2010. – № 1. – Ст. 52. 

17. Алфьоров С. До питання відповідальності працівника ОВС для реалізації загального 

механізму протидії корупції в органах внутрішніх справ / С. Алфьоров // Публічне право. 

– 2011. – № 3. – С. 59-64. 

18. Алфьоров С.М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах 

внутрішніх справ : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С.М. Алфьоров. – Х., 2011. – 444 с. 

19. Бережной А.В. Удосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами 

боротьби з корупцією / А.В. Бережной // Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ. – 2010. – № 8. – Ч. 3. – С. 23-29. 

20. Білицький Б.М. Удосконалення взаємодії органів внутрішніх справ та громадських 

організацій у протидії корупції / Б.М. Білицький // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ. – 2010. – № 8. – Ч. 3. – С. 29-34. 

21. Богачук І. Сучасні тенденції та проблеми становлення політико-управлінської еліти 

України: шлях від традицій до модернізації / І. Богачук // Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред М. М. Іжа]. - Одеса, 2010. - 

Вип. 2 (42). - С. 22-25. 

22. Бусол О.Ю. Щодо корупційних проявів та стану боротьби з корупцією в органах 

внутрішніх справ України / О.Ю. Бусол // Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ. – 2011 . – № 2. – Ч. 2. – С. 241-251. 

23. Васильєв Г.І. Корупція як складова інфраструктури організованої злочинності / 

Г.І. Васильєв, О.Ф. Долженков // Міжнародний науковий збірник / За ред. 

А.І. Комарової, М.О. Потебенька, В.П. Пустовойтенка та ін. – К., Надрук. друкарськ. 

відділом наук.-дослід. ін-ту «Проблеми людини», 2001. – Т. 22. – С. 63-66. 

24. Ващенко С.В. Суб’єкт відповідальності за корупційні правопорушення в Законі України 

«Про засади запобігання та протидії корупції» / С.В. Ващенко // Вісник Запорізького 

юридичного інституту. – 2010. – № 2. – С. 70-78. 

25. Виявлення слідчими органів внутрішніх справ корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією : Метод. рекомендації за матеріалами УМВС 

України в Дніпропетровській області. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. юрид. ін-т МВС 

України, 2001. – 36 с. 

26. Гадойбоєв С.А. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх 

справ України / С.А. Гадойбоєв // Науковий вісник Національної академії внутрішніх 

справ України. – 2002. – № 5. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 

1996. – С. 36-43. 

27. Гаращук В. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення понять 

«корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» / В. Гаращук // Вісник Академії 

правових наук України . – 2008 . – № 3. – С. 254-265. 

28. Глушко Є.В. Доктринальне розуміння корупції в Україні / Є.В. Глушко // Науковий 

вісник Ужгородського університету. Серія «Право». – 2015. - № 34. Т.2.  

29. Глушко Є.В. Протидія корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства / 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/706-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0317884-17#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0317884-17#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17#n9
https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi


 25 

Є.В. Глушко // Журнал східноєвропейського суспільства. – 2013. - № 1. – С.78-82. 

30. Горган О.Л. Історичні аспекти боротьби з корупцією в Україні / О.Л. Горган // 

Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №2. – С.277-280. 

31. Жуков Р.Б. Співробітник органів внутрішніх  справ як  суб’єкт відповідальності за 

корупційні правопорушення / Р.Б. Жуков // Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 215-220. 

32. Камлик М.І. Корупція в Україні / М.І. Камлик. – К. : Т-во «Знання», 1998. – 188 с. 

33. Клименко Д. Політична корупція в системі державного управління України: зміст 
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http://www.nads.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/
http://www.reyestr.gourt.gov.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-wdLUoaHeAhUNlYsKHfrVCg0QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fdeclarations.com.ua%2F&usg=AOvVaw1NXsPYlkgrbSDwdmeqqGDM
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
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Розробник навчально-методичних матеріалів:  

Викладач дисципліни: 

старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, магістр права  

_______________________ М.З. Берцюх  

25 січня 2019  року 

 

 

Схвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового 

права 25 січня 2019 року, протокол № 5. 

 

Завідувач кафедри _____________________ О.М. Буханевич 

25 січня 2019 року 

 

 

 

Декан юридичного факультету   
                                 

                                 _____________________ С.А. Крушинський 

25 січня 2019  року 

 

 

 

Погоджено методичною радою університету 14 лютого 2019 року, протокол 

№ 4. 

 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

14 лютого 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 2,74 ум.др.арк. 
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