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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 «Правові основи організації запобігання і протидії 

корупції в державних органах» – 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 

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

Зміст СРС з дисципліни «Правові основи організації запобігання і протидії 

корупції в державних органах» 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 з цієї дисципліни. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних 
органах» 
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Змістовий модуль І. Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в життя. 

Сутність та поняття корупції 

Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів запобігання та протидії 

корупції 

Засади забезпечення державної антикорупційної політики 

Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 

Механізми реалізації антикорупційної стратегії   

Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії 

 

Змістовий модуль ІІ. Особливості корупційних правопорушень у різних галузях 

управлінської діяльності 

Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 

Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі 

публічної адміністрації 

Організація взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання 

та протидії корупції  

Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування 

державного управління та державної служби України 

Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни 

“Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних 

органах” 

 

Змістовий модуль І. Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в 

життя 

 

Тема 1.  Сутність та поняття корупції 

1. Поняття категорії «корупція».  

2. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  

3. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  

4. Основні методи та заходи запобігання корупції. 

5. Корупційні  правопорушення.  

6. Відмінність корупційних правопорушень від інших злочинів.  

7. Система антикорупційних заходів.  

8. Види корупції.  

9. Сприйняття корупції різними прошарками населення.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Які відносини становлять предмет корупції? 

2. Назвіть суб'єкти корупційних правопорушень. 

3. Специфіка корупційних злочинів та їх відмінність від інших злочинів. 

4. Система запобігання і протидії корупції в Україні . 

5. У чому полягає сутність корупції? 

6. Назвіть критерії класифікації видів корупції. 

7. Обґрунтуйте значення боротьби з корупцією. 

8. Система антикорупційних заходів. 
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9. Яку роль відіграють антикорупційні органи в Україні? 

Теми рефератів 

1. Поняття категорії «корупція».  

2. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні.  

3. Система запобігання і протидії корупції.  

4.  Загальні питання корупції у світі. 

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів 

запобігання та протидії корупції   

1. Поняття, зміст антикорупційної стратегії.  

2. Історія національного законодавства про боротьбу з корупцією.  

3. Роль Конституції України як джерела законодавчого забезпечення 

запобігання і протидії корупції. 

4. Складові антикорупційної стратегії.  

5. Контроль за виконанням антикорупційної стратегії. 

6. Основні закони які прийняті на виконання антикорупційної стратегії.  

7. Звіти про виконання антикорупційної стратегії. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Історія національного законодавства про запобігання і протидію корупції. 

2. Джерела законодавства про запобігання і протидію корупції. 

3. Роль Конституції України як джерела права запобігання і протидії корупції. 

4. Складові антикорупційної стратегії.  

5. Контроль за виконанням антикорупційної стратегії. 

6. Нормативні акти, які прийняті з метою виконання антикорупційної 

стратегії.  

7. Антикорупційна стратегія, як напрям у запобіганні і протидії корупції. 
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8. Основні напрями запобігання і протидії корупції, визначені в 

антикорупційній стратегії.  

Теми рефератів 

1. Історія антикорупційного законодавства. 

2. Складові антикорупційної стратегії.  

3. Контроль за виконанням антикорупційної стратегії. 

4. Зміст антикорупційної стратегії. 

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 

1. Загальні положення.  

2. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної політики.  

3. Запобігання корупції.  

4. Покарання за корупцію.  

5. Формування негативного ставлення до корупції.  

6. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні ознаки державної антикорупційної політики. 

2. Поняття та основні засади забезпечення державної антикорупційної політики. 

3.Основні форми запобігання корупції. 

4. Поняття та види покарань за вчинення корупційних правопорушень. 

5. Поняття та механізм антикорупційної діяльності. 

 

Теми рефератів 

1. Історичні аспекти розвитку державної антикорупційної політики. 

2. Основні форми забезпечння державної антикорупційної діяльності. 

 

Література [9–14; 22–25] 
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Тема 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної 

політики 

1. Стратегічна мета антикорупційної політики.  

2. Протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності 

державних органів, додержання прав і свобод людини і громадянина, створення 

умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і 

добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні.  

3. Усунення причин і умов, що її зумовлюють, відкритість та гласність при 

прийнятті рішень та оприлюднення їх у засобах масової інформації, проведення 

громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Державна антикорупційна політика: її основна мета як запорука запобігання 

корупції. 

2. Поняття протидії корупції: загальна характеристика. 

3. Принцип прозорості як головний пріорітет антикорупціної політитки в 

Україні. 

4. Основні рівні антикорупційної політики, які забезпечують зниження рівня 

корупції в Україні. 

Теми рефератів 

1. Мета та пріорітетні завдання антикорупційної політики в Україні. 

2. Основні види протидії корупції в державних органах. 

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії   

1. Сруктура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 

2. Напрями реалізації антикорупційної стратегії: а) аналіз законодавства з 

метою виявлення системних недоліків, які полегшують чи сприяють вчиненню 

корупційних правопорушень, підготовка пропозицій з удосконалення законодавства 

про запобігання та протидію корупції; б) здійснення антикорупційної експертизи 
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проектів нормативно-правових актів; в) збирання та аналіз інформації про 

реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності, 

виявлення чинників, що сприяють корупційним виявам, підготовка пропозицій 

щодо їх усунення; г) посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні 

корупції; ґ) забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти 

корупції (ГРЕКО); д) створення єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення; 

е) запровадження служб внутрішнього контролю державних органів влади; 

є) запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового 

підпису в органах влади та судах; ж) запровадження соціальної реклами з питань 

протидії корупції; з) запровадження обов'язкової навчальної програми з питань 

протидії та запобіганню корупції для працівників публічної служби.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття механізму реалізації антикорупційної стратегії. 

2. Структура механізму реалізації антикорупційної стартегії. 

3. Основні напрями антикорупційної стартегії в Україні. 

4. Здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 

як один із напрямів антикорупційної стратегії в Україні. 

5. Служби внутрішнього контролю державних органах як один із напрямів 

забезпечення антикорупційної стартегії. 

 

Теми рефератів 

1. Структура механізму антикорупційної стратегії: загальна характеристика. 

2. Зпровадження соціальної реклами з питань протидії корупції як один із 

напрямів антикорупційної стратегії в Україні. 

Література [9–14; 22–25] 
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Тема 6. Державний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційної стратегії  

1. Державний контроль за реалізацією антикорупційної стратегії. 

2. Стратегії здійснюють: Президент України; Верховна Рада України; уряд 

України та спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної 

політики в межах їхніх повноважень, визначених Конституцією і законами України; 

центральні органи виконавчої влади України; спеціально уповноважені суб’єкти, 

утворені відповідно до законів України, в межах своїх повноважень забезпечують 

виконання передбачених чинними законодавством завдань щодо реалізації стратегії; 

інші органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування забезпечують виконання завдань щодо протидії та запобіганню 

корупції в межах своїх повноважень.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття державного контролю за реалізацією антикорупційної стартегії в 

Україні. 

2. Державні органи, які здійснюють антикорупційну стратегію. 

3. Президент України як один із гарантів забезпечення антикорупційної стратегії в 

Україні. 

4. Поняття та види спеціальних суб’єктів, які утворені відповідно до 

законодавства України та які забезпечують виконання антикорупційної 

стратегії. 

 

Теми рефератів 

1. Інші органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування забезпечують виконання завдань щодо протидії та 

запобіганню корупції в межах своїх повноважень.  

2. Громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії.  

Література [9–14; 22–25] 
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Змістовий модуль ІІ. Особливості корупційних правопорушень у різних 

галузях управлінської діяльності 

 

Тема 7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції  

 

1. Поняття публічної влади в Україні. Корупційні ризики у сфері публічної 

влади.  

2. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації.  

3. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції.  

4. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття публічної влади в Україні. 

2. Поняття та основін види корупційних ризиків у сфері публічної влади. 

3. Що таке інституційні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації? 

4. Функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації. 

 

Теми рефератів 

1. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції. 

2. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції.  

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 8. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі 

публічної адміністрації 

1. Основні корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в 

системі публічної адміністрації України, які спричиняють конфлікти, полягають у 
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поєднанні в одному органі виконавчої влади функцій з вироблення політики та 

нормотворчості з функціями поточного адміністрування (у т. ч. надання 

адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності).  

2. Проблемами підзаконної нормотворчості, зокрема, є: а) коли органи 

виконавчої влади, які мають застосовувати законодавство, самостійно розробляють 

таке законодавство «для себе», керуючись насамперед відомчими (корпоративними) 

інтересами. Наприклад, нормативні акти, які застосовують податкові органи, 

розробляються не Міністерством фінансів, а самою Державною податковою 

адміністрацією; б) органи виконавчої влади своїми актами або актами, які вони 

готують, «розширюють» власні повноваження (тобто поширено тлумачать норми 

закону, в т. ч. шляхом визначення додаткових, не передбачених законом 

повноважень, а також засобів виконання покладених на орган завдань). 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке інституційні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації? 

2.Функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації. 

3. Які є проблеми підзаконної нормотворчості? 

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії 

корупції  

 

1. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції.  

2. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

3. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції.  
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Питання для самоконтролю 

1. Які є види організації взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органми у сфері запобігання та протидії 

корупції? 

2. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції 

3. Основні принципи взаємодії державних органів у цій сфері. 

4. Основні види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції.  

 

Теми рефератів 

1. Особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції: загальна характеритсика. 

2. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції.  

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 10. Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування 

державного управління та державної служби України 

1. Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 

2. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

Література [9–14; 22–25] 

 

Тема 11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії 

корупції  

1. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних 

виявів.  

2. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції.  

3. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції.  
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4. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції.  

5. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних 

виявів.  

2. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції.  

3. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції.  

4. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції.  

Література [9–14; 22–25] 
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