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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим 

чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань 

та їх реалізації в час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. 

Мета СРС з дисципліни «Організаційні засади запобігання і протидії корупції на 

підприємствах в установах та організаціях» – підготовка юристів до вільного 

орієнтування в нормах правового регулювання та імплементації законодавства про 

корупцію, правопорушення, систему протидії корупційним правопорушенням, а також 

його застосовування на практиці. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань і 

творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета. 

Зміст СРС з дисципліни «Організаційні засади запобігання і протидії корупції на 

підприємствах в установах та організаціях» визначається навчальною програмою цієї 

дисципліни та забезпечується навчально-методичними матеріалами для практичних 

(семінарських) занять, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, 

конспектами лекцій, підручниками та навчальними посібниками. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах, в 
установах та організаціях» 

 
№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретичні проблеми 
визначення корупції та її впливу на суспільство 

1 Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний стан 
корупції в Україні 

2. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію 
корупції, антикорупційне законодавство 

3 Загальні напрями реалізації антикорупційної політики 
4. Суб'єкти і принципи запобігання і протидії корупції    
5 Напрями запобігання і протидії корупції: морально-ідеологічний 

аспект 
Змістовий модуль ІІ. Окремі напрями запобігання і протидії корупції  

на підприємствах в установ та організаціях 
6 Система підприємств установ та організацій в Україні  
7 Види корупційних правопорушень на підприємствах в установах та 

організаціях 
8 Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу 

з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в 
установах та організаціях 

9 Усунення конфлікту інтересів на підприємствах в установах та 
організаціях 

10 Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та 
протидії корупції на підприємствах, в установах та організаціях 

Разом годин: 90 
 

 
 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни 

 
“Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах, в установах 

та організаціях” 
 

Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретичні проблеми визначення корупції та 

її впливу на суспільство 
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Тема 1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний стан корупції 

в Україні 

1. Витоки корупції та її історико-правовий розвиток.  

2. Історичні, психологічні, економічні та соціологічні аспекти визначення поняття 

корупції. 

3. Розвиток корупції та виникнення її нових видів.  

4. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні. 

5. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які етапи становлення корупції ви знаєте? 

2. Історико-правовий розвиток корупції. 

3. Розвиток корупції та виникнення її нових видів. 

4. Історичні, психологічні, економічні та соціологічні аспекти визначення поняття 

корупції. 

Теми рефератів 

1. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні. 

2. Зміст і сутність корупції в сучасній Україні. 

Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 

Тема 2. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію корупції, 

антикорупційне законодавство 

1. Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. 

2. Антикорупційна стратегія та її втілення в життя.  

3. Національне антикорупційне бюро і його діяльність.  

4. Національна антикорупційна агенція та її діяльність.  

5. Система заходів, спрямованих на протидію корупційним правопорушенням: 

принципи, напрями, механізми. 
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6. Законодавчо визначена система заходів щодо запобігання і протидії корупції в 

Україні. 

Питання для самоконтролю 

1. Сучасне законодавство у сфері запобігання корупції: загальна характеристика.  

2. Поняття та основні напрями антикорупційної стратегії. 

3. Національне антикорупційне бюро України: завдання, повноваження та 

структура. 

4. Національна антикорупційна агенція та її діяльність. 

5. Основні заходи, спрямовані на протидію корупційним правопорушенням. 

 

Теми рефератів 

1. Основні механізми, спрямовані на протидію корупційним правопорушенням. 

2. Законодавчо визначена система заходів щодо запобігання і протидії корупції в 

Україні. 

Література [1–4; 12; 14; 17; 20–22; 28]  

 

Тема 3. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики 

1. Створення державних органів із запобігання та протидії корупції.  

2. Розроблення посадових інструкцій та визначення меж повноважень державних 

органів із запобігання та протидії корупції.  

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

4. Види, форми та принципи взаємодії спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

5. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

2. Розроблення посадових інструкцій та визначення меж повноважень державних 

органів із запобігання та протидії корупції. 
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3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

4. Види, форми та принципи взаємодії спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

Теми рефератів 

1. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

2. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 

Тема 4. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції 

 

1. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції.  

2. Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції.  

3. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  

4. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів. Запобігання корупції у 

діяльності юридичних осіб. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

2. Поняття та види спеціальних заходів, які спрямовані на запобігання і протидію 

корупції.  

3. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 

Теми рефератів 

1. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.  
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2. Антикорупційна експертиза проектів нормативних актів. Запобігання корупції у 

діяльності юридичних осіб. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

Тема 5. Напрями запобігання і протидії корупції: морально-ідеологічний аспект 

 

1. Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції.  

2. Стан законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток.  

3. Розвиток практичних напрямів діяльності у сфері запобігання і протидії корупції. 

4. Розроблення формули запобігання і протидії корупції. 

5. Характеристика та аналіз складових системи запобігання і протидії корупції. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні напрями запобігання і протидії корупції. 

2. Сучасний стан законодавства у сфері запобігання і протидії корупції: 

порівняльно-правовий аспект. 

3. Характеристика та аналіз складових системи запобігання і протидії корупції. 

Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 

Змістовий модуль ІІ. Окремі напрями запобігання і протидії корупції 

на підприємствах в установ та організаціях 

 

Тема 6. Система підприємств установ та організацій в Україні 

 

1. Підприємницька діяльність України та її форми.  

2. Форми підприємств в Україні.  

3. Види підприємницької діяльності в Україні.  

4. Підприємства державної форми власності та механізм запобігання і протидії 

корупції на таких підприємствах.  
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5. Корупційні правопорушення на підприємствах приватної форми власності та 

запобігання і протидії корупції.  

6. Корупційні правопорушення на підприємствах комунальної форми власності та 

запобігання і протидія корупції.  

7. Визначення осіб, які мають здійснювати контроль за запобіганням і протидією 

корупції на підприємствах, в установ та організаціях.   

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні ознаки підприємницької діяльності. 

2. Види та форми підприємницької діяльності в Україні. 

3. Поняття та особливості механізму запобігання і протидії корупції на 

підприємствах державної форми власності. 

4. Поняття та особливості механізму запобігання і протидії корупції на 

підприємствах приватної форми власності. 

5. Основні види корупційних правопорушень у державній, приватній та 

комунальній власності. 

Теми рефератів 

1. Корупційні правопорушення на підприємствах комунальної форми власності та 

запобігання і протидія корупції.  

2. Визначення осіб, які мають здійснювати контроль за запобіганням і протидією 

корупції на підприємствах, в установ та організаціях.   

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

Тема 7. Види корупційних правопорушень на підприємствах в установах та 

організаціях 

1. Корупційні діяння на підприємствах в установах та організація загалом. Види, які 

визначені законодавством: 

 зловживання владою або посадовим становищем;  

 перевищення влади або посадових повноважень; 
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 розкрадання приватного майна з використанням посадового становища; 

 незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг; 

 одержання кредитів, позичок, допомоги, придбання цінних паперів, 

нерухомості або іншого майна з використанням пільг чи переваг, не 

передбачених законодавством, або на які особа не має права; 

 хабарництво; 

 здійснення безпосередньо та через посередників або підставних осіб 

підприємницької діяльності з використанням влади чи посадових 

повноважень, а також пов’язаних з ними можливостей; 

 сприяння з використання посадового становища фізичним і юридичним 

особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою 

незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших 

переваг; 

 використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у 

корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтова на відмова у наданні 

відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання невірогідної чи 

неповної службової інформації; 

 надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом 

підготовки і прийняття управлінських рішень; 

 протежування з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на 

посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед 

іншими кандидатами. 

2. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

усунення їх наслідків. 

3. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі унаслідок вчинення 

корупційного правопорушення. Незаконні акти та правочини та їх скасування.  

4. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг і притягнення до відповідальності осіб, які їх вчинили.  

5. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 
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Питання для самоконтролю 

1. Поняття корупційних діянь на підприємствах. 

2. Основні види корупційних діянь на підприємствах, установах та організаціях. 

3. Зловживання владою або службовим становищем: загальна характеристика. 

4. Поняття та основні характеристики перевищення влади або посадових 

повноважень. 

5. Розкрадання приватного майна з використанням посадового становища. 

6. Незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг. 

 

Теми рефератів 

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

усунення їх наслідків. 

2. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення 

3. Незаконні акти та правочини та їх скасування.  

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

Тема 8. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу 

з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах в установах 

та організаціях 

 

1. Система антикорупційних підрозділів підприємств, установ та організацій.  

2. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

3. Основні напрями діяльності уповноважених підрозділів. 

4. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання 

корупції. 

5. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства та проведення роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції. 
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6. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а також 

здійснення їх логічного та арифметичного контролю.  

7. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 

в апараті районної державної адміністрації. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні функції антикорупційних підрозділів. 

2. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

3. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання 

корупції. 

4. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства та проведення роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції. 

 

Теми рефератів 

1. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а також 

здійснення їх логічного та арифметичного контролю.  

1. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в 

апараті районної державної адміністрації. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

Тема 9. Усунення конфлікту інтересів на підприємствах в установах та 

організаціях 

1. Поняття конфлікту інтересів.  

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

3. Заходи зовнішнього та внутрішнього врегулювання конфлікту інтересів. 

4. Усунення від виконання завдання, прийняття рішень у зв'язку з наявністю 

конфлікту інтересів.  

5. Обмеження доступу до інформації.  

6. Переведення та звільнення у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів. 
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Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні особливості конфлікту інтересів. 

2. Запобігання конфлікту інтересів. 

3. Основні форми запобігання конфлікту інтересів. 

4. Поняття та основні види обмеження доступу до інформації. 

 

Теми рефератів 

1. Усунення від виконання завдання, прийняття рішень у зв'язку з наявністю 

конфлікту інтересів. 

2. Переведення та звільнення у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

Тема 10. Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та протидії 

корупції на підприємствах, в установах та організаціях 

1. Напрями запобігання і протидії корупції, які визначені в наукових дослідженнях. 

2. Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» приватних осіб із 

посадовцями.  

3. Кодекси етики службовців. 

4. Встановлення правил поведінки з приватними особами.  

5. Прозорість надання адміністративних послуг.  

6. Спрощення процедури надання адміністративних послуг.  

7. Належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових розслідувань. 

8. Встановлення розумних термінів «обслуговування» приватних осіб.  

9. Доступ до органу місцевого самоврядування.  

10. Високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності органу влади. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та особливості напрямів запобігання і протидії корупції, які визначені в 

наукових дослідженнях. 

2. Поняття особистого «контакту» приватних осіб із посадовцями. 
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3. Особливості Кодексу етики службовців. 

4. Поняття та види прозорості надання адміністративних послуг. 

5. Спрощення процедури надання адміністративних послуг.  

6. Належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових розслідувань. 

 

Теми рефератів 

1. Доступ до органу місцевого самоврядування.  

2. Високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності органу влади. 

Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  

 

 

ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
  

1. Чинним у питаннях запобігання і протидії корупції є закон від: 

- 1995 року; 

- 2009 року; 

- 2011 року; 

- 2014 року. 

2. Суб’єктами корупційних правопорушень визнаються: 

- громадяни України;  

- апатриди; 

- біпатриди; 

- всі перераховані громадяни. 

3. Президент України є суб’єктом:  

- корупційних правопорушень; 

- організації запобігання і протидії корупції; 

- головнокомандувачем Збройних сил України;  

- першою особою держави. 

4. Кабінет Міністрів України є: 

- організатором запобігання і протидії корупції;  
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- суб’єкт корупційних правопорушень;  

- вищим органам державної влади; 

- особливим органом у запобіганні та протидії корупції.  

5. Близькі особи це: 

- особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом; 

- особи які мають спільних дітей; 

- особи, які спільно проживають і ведуть спільне господарство і мають спільні 

кошти; 

- всі особи, які є родичами суб’єктів корупційних правопорушень.  

6. Корупційне правопорушення це: 

- діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом корупційних 

правопорушень, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 

та/або цивільно-правову відповідальність; 

- хабар та інші порушення; 

- вимагання коштів за дії, які треба здійснити; 

- будь-яке правопорушення, яке пов’язане з грошовими коштами, що 

передаються особі, яка є суб’єктом корупційних правопорушень.  

7. Неправомірна вигода це: 

- грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; 

- нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового 

характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних 

на те підстав;  

- неправомірна вигода – все що, які обіцяють, пропонують, надають або 

одержують без законних на те підстав; 

- неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, які обіцяють суб’єктові корупційних правопорушень.  

8. Подарунок – це: 



16 
 

- грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової; 

- майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають 

безоплатно;  

- грошові кошти суб’єкта корупційних правопорушень;  

- грошові кошти або інше майно, які надають або одержують безоплатно.  

9. Суб’єкти декларування – це: 

- особи які зобов’язані подавати декларацію відповідно до законодавства 

- всі громадяни України;  

- особи, які окремо зазначені у законодавстві; 

- суб’єкти декларування – особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про запобігання корупції». 

10. Суб’єктами корупційних правопорушень є: 

- всі особи, що визначені Законом України «Про запобігання корупції»; 

- державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

- всі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

- особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 
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