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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у слухачів теоретичні і 

практичні знання щодо феномену корупції як економічного, політичного, 

правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та 

поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії 

корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і 

громадянського суспільства. 

Завдання – надати систематизовані знання щодо сутності корупції, 

чинників та передумов її виникнення і поширення, теорії і практики 

запобігання та протидії корупції, ознайомити з кращим вітчизняним і 

зарубіжним досвідом у відповідній галузі; сформувати уміння аналізувати стан 

корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми вияву і на основі 

наукових підходів визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної 

політики, удосконалення нормативно-правових і організаційних засад 

запобігання та протидії корупції, забезпечення дієвої державно-громадської 

співпраці для зменшення корупційних виявів; створити основу для формування 

антикорупційної культури вітчизняних державних службовців. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 

- поняття та сутність корупції, її вплив на суспільний розвиток; 

- чинники, що зумовлюють корупцію; 

- нормативно-правову базу запобігання та протидії корупції; 

- кримінальну, адміністративну та інші види відповідальності за 

корупційні діяння; 

- основи антикорупційної стратегії; 

- організаційні засади протидії корупції; 

- можливості залучення громадськості до антикорупційної діяльності; 

вміти: 

- кавліфіковано застосовувати понятійно-категоріальний апарат, 

нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; 
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- аналізувати основні причини виникнення корупції як суспільного 

явища; 

- визначати основні труднощі та складнощі, які виникають під час 

здійснення аналізу корупції в тих чи інших сферах суспільно-економічного 

життя в Україні; 

- досліджувати процеси формування корупції у світовій та вітчизняній 

практиці; 

- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в 

Україні; 

- здійснювати кваліфікацію корупційних діянь; 

- розробляти комплекс антикорупційних заходів. 
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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 
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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 
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  

Поняття категорії «корупція». Об’єктивні причини поширеності корупції в 

Україні. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. Основні методи 

та заходи запобігання корупції. 

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
Тема 2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів 

запобігання та протидії корупції   
Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової державної 

антикорупційної політики. Правові засади формування нової державної 

антикорупційної політики. Новели державної антикорупційної політики 

України. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 

політики. 

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
Тема 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 

 Загальні положення. Проблематика формування та реалізації державної 

антикорупційної політики. Запобігання корупції. Покарання за корупцію. 

Формування негативного ставлення до корупції. Оцінка результатів та механізм 

реалізації антикорупційної стратегії. 

Література [5; 7; 9 ;13; 14] 
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Тема 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної 
політики 

  

Стратегічна мета антикорупційної політики. 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. Усунення причин і умов, що її 

зумовлюють, відкритості та гласності при прийнятті рішень та оприлюдненні їх 

у засобах масової інформації, проведення громадського опитування та 

обговорення перед їх прийняттям. 

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
Тема 5. Механізми реалізації антикорупційної стратегії   
 

Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 

Напрями реалізації антикорупційної стратегії: а) аналіз законодавства з 

метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню 

корупційних правопорушень, підготовки пропозицій з удосконалення 

законодавства про запобігання та протидію корупції; б) здійснення 

антикорупційної експертизи 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, підготовки 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 
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реклами з питань протидії корупції; з) запровадження обов'язкової навчальної 

програми з питань протидії та запобіганню корупції для працівників публічної 

служби.  

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
Тема 6. Державний та громадський контроль за реалізацією 

антикорупційної стратегії  
Державний контроль за реалізацією 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.  

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
 

Змістовий модуль ІІ. Особливості корупційних правопорушень у різних 
галузях управлінської діяльності 

 
Тема 7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції  

Поняття публічної влади в Україні. Корупційні ризики у сфері публічної 

влади. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють 

заходи щодо запобігання і протидії корупції. Інститут публічної служби в 

Україні та проблеми протидії корупції.  

Література [5; 7; 9;13; 14] 
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Тема 8. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі 
публічної адміністрації 

 
Основні корупційні ризики інституційно-функціонального характеру в 

системі публічної адміністрації України, які спричиняють конфлікти, 

полягають у 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).  

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 своїм и 

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). 

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 

Тема 9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами у сфері запобігання та 

протидії корупції  

 Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання 

та протидії корупції. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії 

корупції.  

Література [5; 7; 9;13; 14] 
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Тема 10. Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування 
державного управління та державної служби України 

Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 

Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
Тема 11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії 

корупції  
Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії 

корупційних виявів. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання 

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

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії 

корупції. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції  

Література [5; 7; 9;13; 14] 

 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в 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 контрольної роботи 

А–В 1 

Г–Є 2 

Ж–К 3 

Л–Н 4 

О–Р 5 

С–У 6 

Ф–Ч 7 

Щ–Я 8 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Засади забезпечення державної антикорупційної політики. 

2. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики. 

3.  Механізми реалізації стратегії. 

4. Державний та громадський контроль за реалізацією стратегії. 

5. Корупційні ризики у сфері публічної влади. 

6.  Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації. 

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

щодо запобігання і протидії корупції.  

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

9. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання 

та протидії корупції.  

10.  Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

11. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції. 

12. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

13. Поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення. 

14. Стадії провадження у справах про корупційні адміністративні 

правопорушення. 

15. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії 

корупційних виявів. 

16. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

17. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. Державний 

захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції.  

18. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції. 
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19. Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 

20. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

21. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією.  

22. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння.  

23. Діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь та 

притягнення винних до відповідальності. 

24. Правова основа участі громадськості у запобіганнф та протидії 

корупційних виявів. 

25.  Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

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

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

корупції. 

28. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції.  

29. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

30. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції.  

  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

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. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової 

державної антикорупційної політики.  

6. Правові засади формування нової державної антикорупційної 

політики.  
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7. Новели державної антикорупційної політики України.  

8. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 

політики. 

9. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 

10. Запобігання корупції.  

11. Покарання за корупцію.  

12. Формування негативного ставлення до корупції.  

13. Оцінювання результатів та механізм реалізації антикорупційної 

стратегії. 

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

публічної влади. 

15. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі 

публічної адміністрації. 

16. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють 

заходи щодо запобігання і протидії корупції.  

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

18. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері 

запобігання та протидії корупції.  

19. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

20. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції.  

21. Антикорупційні положення законодавства про державну службу 

22. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

23. Загальна характеристика провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

24. Поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення. 

25. Стадії провадження у справах про корупційні адміністративні 
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правопорушення. 

26. Правова основа участі громадськості щодо запобігання та протидії 

корупційних виявів. 

27. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та 

протидії корупції. 

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

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та 

протидії корупції  

29. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії 

корупції 

30. Антикорупційні положення законодавства про державну службу. 

31. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного 

законодавства. 

32. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією.  

33. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння.  

34. Діяльність державних органів щодо виявлення корупційних діянь 

та притягнення винних до відповідальності. 

35. Діяльність щодо боротьби з корупцією та її основні принципи: 

демократизація керівництва суспільством, побудова та організація 

державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечує 

оптимальну відкритість для населення діяльності посадових осіб. 

36. Антикорупційні положення законодавства про державну службу 

37. Правова основа участі громадськості у запобіганні та протидії 

корупційних виявів. 

38. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та 

протидії корупції. 

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

40. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та 

протидії корупції. 
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41. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії 

корупції. 

42. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  

43. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та 

протидії корупції.  

44. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища.  

45. Обмеження щодо одержання подарунків.  

46. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними.  

47. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. 

48. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування.  

49. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  

50. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  
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