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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
У Міжрегіональній академії управління персоналом запроваджено кілька нових 

дисциплін. 
Процеси інтернаціоналізації соціально-економічного та політичного життя у 

світовому масштабі призвели до розвитку деструктивних явищ у багатьох країнах та 
регіонах. Тотальна маргіналізація , рухомість порогу забороненого, неспинне 
поширення корупції у нових, витончених формах сприяють наростанню соціальної 
напруженості та конфліктності. Проникнення корупції у державний механізм каталізує 
деградацію політичних режимів і руйнування структури державного управління з 
наступним утворенням дуалістичної моделі політичного устрою: легітимного (з 
конституційно визначеною системою організації влади) та неформального або 
кримінального («держава в державі»), заснованого на складному переплетінні 
особистих, групових або галузевих інтересів різних верств населення, далеких від 
реалізації стратегічних завдань та інтересів нації, держави і всієї світової цивілізації. 

Виступаючи на першому етапі як національна проблема, корупція перетинає 
кордони і стає транснаціональним явищем, одним з основних засобів впливу 
організованої злочинності на всі сфери міжнародного життя. 

Проголосивши нагальну необхідність інтеграції у світове співтовариство, 
Україна не може залишатися осторонь від цієї проблеми. Держава активно вживає 
заходів щодо протидії корупційній експансії. Зокрема, боротьба з корупцією визнана 
на найвищому державному рівні пріоритетним напрямом діяльності всіх державних 
органів; створена достатня нормативно-правова база для боротьби з корупцією; існує 
відповідна система органів, що ведуть боротьбу з корупцією; проводиться робота 
щодо належного наукового забезпечення антикорупційної діяльності в органах 
державної влади тощо. 

Незважаючи на заходи щодо протидії корупції, зростання корупції зупинити не 
вдалося. Закон України Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII, 
який покликаний упередити прояви корупції та встановити ефективний механізм 
відповідальності за їх скоєння, діє недостатньо ефективно, а окремі його норми не 
застосовуються взагалі. Наслідком цього стало сприйняття світовою громадскістю 
України як корумпованої держави з несприятливим інвестиційним кліматом. 

Майбутні юристи повинні володіти в загальному плані питаннями запобігання і 
протидії корупції, вміти застосовувати законодавство і попереджувати корупційні 
правопорушення.  

Мета навчальної дисципліни «Організаційні засади діяльності суб’єктів 
запобігання і протидії корупції» передбачає опанування студентами таких напрямів:  

 сутність і природу особливості загроз корупційних правопорушень для 
підприємницької діяльності та тенденції їх розвитку в сучасній Україні; 

 причини виникнення корупційних правопорушень;  
 специфічні риси форм і методів захисту від корупційних правопорушень;    
 особливості корупційних правопорушень у сфері діяльності підприємств, 

установ та організацій;   
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 основні проблеми правових та організаційних заходів забезпечення 
запобігання і протидії корупції;   

 вплив корупційних правопорушень на стан суспільства загалом.  
При вивченні дисципліни «Правові засади запобігання і протидії корупції» 

слухачі мають набути навичок: 
 аналізувати рівень, структуру та динаміку загроз корупційних 

правопорушень для підприємницької діяльності; 
 виявляти і аналізувати причини та умови корупційних правопорушень; 
 виявляти особливості корупційних правопорушень у різних сферах 

діяльності;  
 організовувати і проводити дослідження стану запобігання і протидії 

корупції на підприємствах в установах та організаціях. 
Вказані знання та навички відповідають рівню вимог, що ставляться професійно-

освітньою програмою підготовки спеціалістів із запобігання та протидії корупції . 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни   

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»  

 
№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

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

1 
2 
 
3 
4 
5 

Історія корупції та сучасний стан корупції в Україні 
Законодавство про запобігання і протидію корупції, його 
розвиток в Україні  
Антикорупційна стратегія в Україні  
Принципи запобігання і протидії корупції    
Напрями запобігання і протидії корупції: морально-
ідеологічний аспект 

Змістовий модуль ІІ. Суб’єкти запобігання і протидії корупції 
та їх діяльність

6 
7 
8 
 
 
9 
10 

Система суб’єктів запобігання і протидії корупції   
Діяльність Національного антикорупційного бюро  
Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену 
особу з питань запобігання та виявлення корупції на 
підприємствах в установах та організаціях 
Національне агентство запобігання і протидії корупції  
Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання 
та протидії корупції в Україні  
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ЗМІСТ  
дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ 
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» 

 
 

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

 
Тема 1. Історія корупції та сучасний стан корупції в Україні  
Витоки корупції та її історико-правовий розвиток. Історичні, психологічні, 

економічні та соціологічні аспекти визначення поняття корупції. Розвиток корупції та 
виникнення її нових видів. Корупція в зарубіжних країнах та в Україні. Зміст і сутність 
корупції в сучасній Україні. 

 
Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 
Тема 2. Законодавство про запобігання і протидію корупції, його розвиток 

в Україні  
 

Сучасне законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Антикорупційна 
стратегія та її втілення в життя. Національне антикорупційне бюро і його діяльність. 
Національна антикорупційна агенція та її діяльність. Система заходів, спрямованих на 
протидію корупційним правопорушенням: принципи, напрями, механізми. 
Законодавчо визначена система заходів щодо запобігання і протидії корупції в Україні.  

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

 
Тема 3. Антикорупційна стратегія в Україні 

 
Створення державних органів із запобігання та протидії корупції. Розроблення 

посадових інструкцій та визначення меж повноважень державних органів із 
запобігання та протидії корупції. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 
корупції. Види, форми та принципи взаємодії спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції. Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні здійснення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції. 

  
Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 
Тема 4. Принципи запобігання і протидії корупції 

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

протидії корупції. Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. 
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Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. 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   
 
 Становлення та розвиток системи запобігання і протидії корупції. Стан 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та його розвиток. Розвиток 
практичних напрямів діяльності у сфері запобігання і протидії корупції. Розроблення 
формули запобігання і протидії корупції. Характеристика та аналіз складових системи 
запобігання і протидії корупції.  

 
Література [1–4; 14; 17; 23; 25]  

 
Змістовий модуль ІІ. Суб’єкти запобігання і протидії корупції та їх діяльність 

 
Тема 6. Система суб’єктів запобігання і протидії корупції 

 
Система суб’єктів запобігання і протидії корупції та її створення в Україні. 

Національне антикорупційне бюро, НАЗК, САП та їх діяльність. Корупційні 
правопорушення на підприємствах приватної форми власності та запобігання і 
протидії корупції. Корупційні правопорушення на підприємствах комунальної форми 
власності та запобігання і протидії корупції. 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. Діяльність Національного антикорупційного бюро 
 

Національне антикорупційне бюро України  як один з державних правоохоронних 
органів, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також 
запобігання вчиненню нових. 

Завдання Національного бюро. Способи протидії кримінальним корупційним 
правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу 
національній безпеці. 

 
Література [1; 2; 4; 10–12; 18; 19; 21; 29; 40; 41]  
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Тема 8. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу з 
питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах в установах та 

організаціях 
 

Система антикорупційних підрозділів підприємств установ та організацій. Правові 
основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. Основні напрямки 
діяльності уповноважених підрозділів. Підготовка, забезпечення та контроль за 
здійсненням заходів щодо запобігання корупції. Надання методичної та 
консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного 
законодавства та проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і 
протидії корупції. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а 
також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. 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. Національне агентство запобігання і протидії корупції 

Повноваження Національного агентства із запобігання та протидії корупції. 
Проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності 
державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та 
протидії корупції. Аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої 
інформації стосовно ситуації щодо корупції. Розроблення проектів Антикорупційної 
стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та 
оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії. Підготовка та подання в 
установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної 
доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Формування та реалізація 
антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих 
питань. 

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 

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

Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» приватних осіб із 
посадовцями. Кодекси етики службовців. Встановлення правил поведінки з 
приватними особами. Прозорість надання адміністративних послуг. Спрощення 
процедури надання адміністративних послуг. Належний рівень внутрішнього 
контролю та ефективність службових розслідувань. Встановлення розумних термінів 
«обслуговування» приватних осіб. Доступ до органу місцевого самоврядування. 
Високий рівень поінформованості приватних осіб щодо діяльності органу влади. 

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

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

- 1995 р.; 
- 2009 р.; 
- 2011 р.; 
- 2014 р. 

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;  
- суб’єкт корупційних правопорушень;  
- вищим органом державної влади; 
- особливим органом у запобіганні і 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; 
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- 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 обіцяють, пропонують, надають або 
одержують без законних на те підстав; 

- неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги, які обіцяють, суб’єкту корупційних правопорушень.  

8. Подарунок це: 
- 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’єкту 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, визначені в Законі 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. 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально у письмовій формі відповідно 

до цих вказівок та запропонованих варіантів завдань. Варіант завдання студент обирає 

за першою літерою свою прізвища. 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта 

А–В 1 

Г–Є 2 

Ж–К 3 
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Л–Н 4 

О–Р 5 

С–У 6 

Ф–Ч 7 

Щ–Я 8 

 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Основні положення Закону України «Про запобігання і протидію корупції». 

2. Поняття корупції у правовому значенні. 

3. Соціальне визначення корупції та її вплив на суспільство. 

4. Характерні ознаки корупційних діянь. 

5. Адміністративні заходи боротьби з корупцією. 

6. Державні органи, які ведуть боротьбу з корупцією. 

7. Поняття функцій держави у протидії корупційним діянням. 

8. Державні службовці та корупція. 

9. Види корупційних діянь. 

10. Поняття державної служби.  

11. Практичні заходи боротьби з корупцією. 

12. Корупція у державному управлінні.  

13. Склад корупційного правопорушення.  

14. Антикорупційне законодавство України.  

15. Види покарань за виявлені корупційні діяння. 

16. Правові основи протидії корупції. 

17. Роль засобів масової інформації у виявленні та запобіганні корупції. 

18. Роль громадських організацій у виявленні та запобіганні корупції. 

19. Фактори, які ускладнюють виявлення корупційних виявів. 

20. Основні шляхи подолання корупції. 
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21. Корупційні ризики, які впливають на діяльність виборних органів. 

22. Шляхи виявлення корупційних діянь в органах виконавчої влади. 

23. Фінансовий контроль, як один із шляхів протидії корупції. 

24. Відокремлення корупційних виявів від злочинів. 

25. Зловживання владою як корупційне діяння. 

26. Суб’єкти корупції. 

27. Підстави і порядок адміністративного провадження за фактами корупційних 

діянь. 

28. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих 

унаслідок корупційних діянь. 

29. Прокурорський нагляд у сфері боротьби з корупцією. 

30. Поновлення прав та відшкодування збитків фізичним та юридичним особам, які 

постраждали внаслідок корупційних діянь. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Історія виникнення корупційних правопорушень та сучасний стан корупції в 

Україні. 

2. Визначення корупції у світовій практиці. 

3. Виникнення корупції в суспільстві та її розвиток. 

4. Напрями запобігання і протидії корупції.  

5. Періоди запобігання і протидії корупції в Україні. 

6. Сучасний стан корупції в Україні.   

7. Загальні положення законодавства про запобігання і протидію корупції, 

антикорупційне законодавство. 

8. Основні положення нового законодавства про запобігання і протидію корупції.  

9. Суб’єкти корупційних правопорушень.  

10. Суб’єкти запобігання і протидії корупції за новим законодавством.  

11. Формування антикорупційної політики.  
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12. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

13. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

14. Загальні напрями реалізації антикорупційної політики. 

15. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

16. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

17. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з 

ними. 

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

держави, місцевого самоврядування. 

19. Обмеження спільної роботи близьких осіб. 

20. Суб’єкти і принципи запобігання і протидії корупції. 

21. Система суб’єктів, які можуть бути корупційними. 

22. Система державних установ та організацій.  

23. Принципи діяльності суб’єктів запобігання і протидії корупції.  

24. Нормативні акти, які визначають повноваження суб’єктів запобігання і протидії 

корупції.  

25. Недоліки в організації запобігання і протидії корупції.  

26. Напрями запобігання та протидії корупції: морально-ідеологічний аспект. 

27. Поняття корупції як морального правопорушення.  

28. Класифікація заходів із запобігання і протидії корупції.  

29. Принципи запобігання і протидії корупції.  

30. Основні напрями запобігання і протидії корупції.  

31. Система підприємств, установ та організацій в Україні. 

32. Види підприємств в Україні та їх правова кваліфікація. 

33. Система установ в Україні, які можуть бути предметом корупції.  

34. Організації та їх система в Україні.  

35. Основні напрями запобігання і протидії корупції в установах та організаціях. 

36. Спеціальні уповноважені із запобігання та протидії корупції на підприємствах, в 

установах та організаціях. 
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37. Види корупційних правопорушень у системі державної влади. 

38. Корупційні правопорушення поділяються на такі види:  

 зловживання владою або посадовим становищем,  

 перевищення влади або посадових повноважень 

 розкрадання державного, колективного або 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,  

 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 використанням посадового становища фізичним і юридичним 

особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності; 

 неправомірне втручання з використанням посадового становища у 

діяльність інших державних органів чи посадових осіб;  

 використання інформації, одержаної під час виконання посадових 

обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах;  

 необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її 

надання; 

 надання недостовірної чи неповної службової інформації; 

 надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам 

шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи 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. 
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39. Антикорупційні підрозділи та Положення про уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях. 

40. Система антикорупційних підрозділів підприємств, установ та організацій.  

41. Правові основи та порядок утворення антикорупційних підрозділів. 

42. Основні напрями діяльності уповноважених підрозділів. 

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

корупції. 

44. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства та проведення роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції. 

45. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій, а також 

здійснення їх логічного та арифметичного контролю.  

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

в апараті районної державної адміністрації. 

47. Усунення конфлікту інтересів на підприємствах в установах та організаціях. 

48. Поняття конфлікту інтересів. 

49. Види конфлікту інтересів. 

50. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

51. Способи врегулювання конфлікту інтересів. 

52. Відповідальність за неусунення конфлікту іентересів. 

53. Перспективи підвищення ефективності роботи із запобігання та протидії 

корупції на підприємствах, в установах та організаціях. 

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

55. Зменшення можливостей для неправового особистого «контакту» приватних 

осіб із посадовцями. 

56. Кодекси етики службовців. 

57. Встановлення правил поведінки з приватними особами. 

58. Прозорість надання адміністративних послуг. 

59. Спрощення процедури надання адміністративних послуг. 
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60. Належний рівень внутрішнього контролю та ефективність службових 

розслідувань. 

61. Встановлення розумних термінів «обслуговування» приватних осіб. 

62. Доступ до органу місцевого самоврядування. 

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