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Пояснювальна записка  

навчальної дисципліни «Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних 
органах»   

 
«Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах»  – дисципліна, яка 

спрямована на розвиток знань у системі запобігання і протидії корупції.  
Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: формування у слухачів теоретичних і практичних 

знань 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 прояву 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 проявів; 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 обумовлюють 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; 
- 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 в світовій та вітчизняній практиці; 
- аналізувати стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні; 
- здійснювати кваліфікацію корупційних діянь; 
- розробляти комплекс антикорупційних заходів. 
 
Тематичний план дисципліни «Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних 

органах» 
 

 
 

№ Назва змістового модулю і теми 
Змістовий модуль 1 Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в життя 
 Тема № 1 Історія, виникнення та сутність поняття корупції  
 Тема № 2. Антикорупційна стратегія та антикорупційна політика в України 
 Тема № 3. Засади державної антикорупційної політики та їх формування  
 Тема № 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 
 Тема № 5 Антикорупційна стратегія    
 Тема № 6 Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії  
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Змістовий модуль 2 Особливості корупційних правопорушень у різних галузях 
управлінської діяльності 
 Тема № 7 Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 
 Тема № 8 Правила поведінки державних службовців.  
 Тема № 9 Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування 

з правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції 
 Тема № 10 Боротьба з корупцією, як невід’ємна складова реформування державного 

управління та державної служби України. 
 Тема № 11 Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції 
 Разом годин 90 

 
 

ЗМІСТ 
дисципліни «Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах» 

 
Змістовий модуль 1. Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в життя  
 
 
Тема  № 1 Історія, виникнення та сутність поняття корупції  

 
Корупція як правове та соціальне явище. Поняття категорії «корупція». Об’єктивні причини 

поширеності корупції в суспільстві. Корупція в різних суспільних формаціях та протидія її розвитку. 
Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві. Історичний розвиток корупційних 
правопорушень. Основні форми корупції. Основні суб'єкти корупційних правопорушень. Корупційні 
злочини та їх визначення в законодавстві. Міжнародні документи у сфері запобігання і протидії корупції. 
Приклади держав, які ефективно діють у сфері запобігання і протидії корупції  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття категорії «корупція».  
2. Об’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
3. Корупція в різних суспільних формаціях та протидія її розвитку.  
4. Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
5. Історичний розвиток корупційних правопорушень.  
6. Основні форми корупції.  
7. Основні суб'єкти корупційних правопорушень.  
8. Корупційні злочини та їх визначення в законодавстві.  
9. Міжнародні документи у сфері запобігання і протидії корупції.  
10. Приклади держав, які ефективно діють у сфері запобігання і протидії корупції  

 
Теми для рефератів 

 
1. Суб’єктивні причини поширеності корупції в суспільстві.  
2. Історичний розвиток корупційних правопорушень.  
3. Основні форми корупції.  
4. Основні суб'єкти корупційних правопорушень 

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
Тема   2. Антикорупційна стратегія та антикорупційна політика в України 
 
 Необхідність формування антикорупційної стратегії. Впорядкування антикорупційної діяльності. 

Напрями антикорупційної політики та їх зміни. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування 
нової державної антикорупційної політики. Правові засади формування нової державної антикорупційної 
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політики. Новели державної антикорупційної політики України. Законодавчі основи реалізації нової 
державної антикорупційної політики. Антикорупційна стратегія як основа антикорупційної політики. 
Основні напрями антикорупційної стратегії. Виконання антикорупційної стратегії та контроль за 
органами, які забезпечують її виконання  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Необхідність формування антикорупційної стратегії.  
2. Впорядкування антикорупційної діяльності.  
3. Напрями антикорупційної політики та їх зміни.  
4. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової державної антикорупційної політики.  
5. Правові засади формування нової державної антикорупційної політики.  
6. Новели державної антикорупційної політики України.  
7. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної політики.  
8. Антикорупційна стратегія як основа антикорупційної політики.  
9. Основні напрями антикорупційної стратегії.  
10. Виконання антикорупційної стратегії та контроль за органами, які забезпечують її виконання  

 
Теми для рефератів 

 
1. Необхідність формування антикорупційної стратегії.  
2. Впорядкування антикорупційної діяльності 

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
 Тема  3. Засади державної антикорупційної політики та їх формування  
 
 Загальні положення державної антикорупційної політики. Початок формування державної 

антикорупційної політики. Зв'язок антикорупційної політики та розвитку держави в цілому Проблематика 
формування та реалізації державної антикорупційної політики. Запобігання корупції як основний напрям 
державної антикорупційної політики. Покарання за корупцію в державних органах як реалізація 
державної антикорупційної політики. Формування негативного ставлення до корупції, як напрям 
державної антикорупційної політики. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії. 
Зв'язок державної антикорупційної політики та антикорупційної стратегії.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Загальні положення державної антикорупційної політики.  
2. Початок формування державної антикорупційної політики.  
3. Зв'язок антикорупційної політики та розвитку держави в цілому  
4. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної політики.  
5. Запобігання корупції як основний напрям державної антикорупційної політики.  
6. Покарання за корупцію в державних органах як реалізація державної антикорупційної політики.  
7. Формування негативного ставлення до корупції, як напрям державної антикорупційної політики.  
8. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.  
9. Зв'язок державної антикорупційної політики та антикорупційної стратегії.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Початок формування державної антикорупційної політики.  
2. Зв'язок антикорупційної політики та розвитку держави в цілому  
3. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної політики.  

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
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Тема   4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 
 

 Поняття стратегії і тактики в антикорупційній діяльності. 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 обумовлюють, відкритості та гласності при прийнятті рішень та оприлюдненні їх в 
засобах масової інформації, проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. 
Пріоритетні завдання антикорупційної діяльності. Усунення конфлікту інтересів як один з головних 
напрямів антикорупційної діяльності.   

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття стратегії і тактики в антикорупційній діяльності.  
2. Стратегічна мета антикорупційної політики.  
3. Протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності державних органів, 

додержання прав і свобод людини і громадянина.  
4. Створення умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і 

добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні.  
5. Усунення причин і умов, що її обумовлюють, відкритості та гласності при прийнятті рішень та 

оприлюдненні їх в засобах масової інформації, проведення громадського опитування та обговорення 
перед їх прийняттям.  

6. Пріоритетні завдання антикорупційної діяльності.  
7. Усунення конфлікту інтересів як один з головних напрямів антикорупційної діяльності 

 
Теми для рефератів 

 
1. Основні напрями антикорупційної діяльності  
2. Головна мета антикорупційної діяльності  
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
 

Тема   5. Антикорупційна стратегія та механізм її реалізації  
   
Визначення механізму антикорупційної стратегії Складові частини механізму антикорупційної стратегії. 

Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 
Напрями реалізації антикорупційної стратегії. Аналіз законодавства з метою виявлення системних вад, 

які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень. Підготовка пропозицій з 
вдосконалення законодавства про запобігання та протидію корупції. Здійснення антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-правових актів. Збирання та аналіз інформації про реалізацію заходів 
щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності, виявлення чинників, що сприяють 
корупційним проявам, підготовки пропозицій щодо їх усунення. Посилення ролі громадянського 
суспільства у запобіганні корупції. Забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти 
корупції (ГРЕКО). Створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до 
відповідальності за корупційні правопорушення. Запровадження служб внутрішнього контролю 
державних органів влади. Запровадження системи електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису в органах влади та судах. Запровадження соціальної реклами з питань протидії 
корупції. Запровадження обов'язкової навчальної програми з питань протидії та запобіганню корупції для 
працівників публічної служби.  

 
Питання для самоконтролю 

   
1. Визначення механізму антикорупційної стратегії  
2. Складові частини механізму антикорупційної стратегії.  
3. Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 
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4. Напрями реалізації антикорупційної стратегії.  
5. Аналіз законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню 

корупційних правопорушень.  
6. Підготовка пропозицій з вдосконалення законодавства про запобігання та протидію корупції.  
7. Здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.  
8. Збирання та аналіз інформації про реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх 

ефективності, виявлення чинників, що сприяють корупційним проявам, підготовки пропозицій щодо 
їх усунення.  

9. Посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні корупції.  
10. Забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО).  
11. Створення єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, притягнутих до відповідальності 

за корупційні правопорушення.  
12. Запровадження служб внутрішнього контролю державних органів влади.  
13. Запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису в органах 

влади та судах.  
14. Запровадження соціальної реклами з питань протидії корупції.  
15. Запровадження обов'язкової навчальної програми з питань протидії та запобіганню корупції для 

працівників публічної служби.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Визначення механізму антикорупційної стратегії  
2. Складові частини механізму антикорупційної стратегії.  
3. Структура механізму реалізації антикорупційної стратегії. 
4. Напрями реалізації антикорупційної стратегії.  

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
Тема   6. Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії  

  
Визначення форми контролю за виконанням антикорупційної стратегії Державний контроль за 

реалізацією стратегії. Контроль Президента України. Контроль Верховної Ради України. Контроль 
центральних органів виконавчої влади України. Контроль спеціально уповноважених суб’єктів. 
Виконання передбачених чинними законодавством завдань щодо реалізації стратегії Місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування та їх контроль за виконанням антикорупційної стратегії 
Виконання завдань щодо протидії та запобіганню корупції органами місцевого самоврядування. 
Громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Визначення форми контролю за виконанням антикорупційної стратегії  
2. Державний контроль за реалізацією стратегії.  
3. Контроль Президента України.  
4. Контроль Верховної Ради України.  
5. Контроль центральних органів виконавчої влади України.  
6. Контроль спеціально уповноважених суб’єктів.  
7. Виконання передбачених чинними законодавством завдань щодо реалізації стратегії  
8. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування та їх контроль за виконанням 

антикорупційної стратегії  
9. Виконання завдань щодо протидії та запобіганню корупції органами місцевого самоврядування.  
10. Громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії. 

 
Теми для рефератів 

 
1.  Визначення форми контролю за виконанням антикорупційної стратегії  
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2. Державний контроль за реалізацією стратегії 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
 

 
 
Змістовий модуль 2. Особливості корупційних правопорушень у різних галузях управлінської 

діяльності та державних органах   
 
Тема   7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції  
 
Система публічної влади. Корупція  в системі публічної влади Поняття публічної влади в Україні 

Корупційні ризики в 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. 
Відмінність інституту публічної служби в Україні від подібних інститутів в зарубіжних країнах. Система 
запобігання і протидії корупції в органах публічної влади. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Система публічної влади.  
2. Корупція  в системі публічної влади  
3. Поняття публічної влади в Україні  
4. Корупційні ризики в сфері публічної влади.  
5. Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації.  
6. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 

корупції.  
7. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції.  
8. Відмінність інституту публічної служби в Україні від подібних інститутів в зарубіжних країнах.  
9. Система запобігання і протидії корупції в органах публічної влади 

 
Теми для рефератів 

1. Система публічної влади.  
2. Корупція  в системі публічної влади  
3. Поняття публічної влади в Україні  
4. Корупційні ризики в сфері публічної влади 

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
Тема  8. Правила поведінки державних службовців з метою запобігання і протидії корупції  
 
Вимоги до поведінки службових осіб. Призначення державних службовців. Атестація державних 

службовців. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки. Пріоритет інтересів. Політична 
нейтральність. Неупередженість. Компетентність і ефективність. Нерозголошення інформації. Утримання 
від виконання незаконних рішень чи доручень. Конфлікт інтересів та його усунення. Види конфлікту 
інтересів. Фінансовий контроль. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Вимоги до поведінки службових осіб.  
2. Призначення державних службовців.  
3. Атестація державних службовців.  
4. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки.  
5. Пріоритет інтересів.  
6. Політична нейтральність.  
7. Неупередженість.  
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8. Компетентність і ефективність.  
9. Нерозголошення інформації.  
10. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.  
11. Конфлікт інтересів та його усунення.  
12. Види конфлікту інтересів.  
13. Фінансовий контроль. 
14. Декларації державних службовців 
15. Перевірка декларацій 
 

Теми для рефератів 
 

1. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.  
2. Конфлікт інтересів та його усунення.  
3. Види конфлікту інтересів.  

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
Тема  9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з 

правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції  
 
 Система взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами 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. Етичні кодекси державних службовців. Інститут запобігання і протидії корупції в 
державних органів та його функції. Прозорість у діяльності органів публічної влади, як основний напрям 
запобігання і протидії корупції. Громадськість та взаємодія з правоохоронними органами. Нові 
антикорупційні органи  

 
Питання для самоконтролю 

1. Система взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами 
2. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.  
3. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  
4. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.  
5. Етичні кодекси державних службовців.  
6. Інститут запобігання і протидії корупції в державних органів та його функції.  
7. Прозорість у діяльності органів публічної влади, як основний напрям запобігання і протидії корупції.  
8. Громадськість та взаємодія з правоохоронними органами.  
9. Нові антикорупційні органи  

 
Теми для рефератів 

 
1. Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  
2. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.  
3. Етичні кодекси державних службовців.  

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

 
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. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 
Обмеження щодо одержання подарунків. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. Обмеження спільної роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
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Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів у державних органах. Усунення 
від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті. Обмеження доступу 
до інформації. . Перегляд обсягу службових повноважень. . Здійснення повноважень під зовнішнім 
контролем. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. Особливості 
врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з 
наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав 

Питання для самоконтролю 

1. Антикорупційні положення законодавства про державну службу.  
2. Основні нормативно-правові акти національного антикорупційного законодавства. Запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.  
3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо 

одержання подарунків.  
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  
5. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  
6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  
7. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів у державних органах.  
8. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.  
9. Обмеження доступу до інформації. .  
10. Перегляд обсягу службових повноважень. .  
11. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем.  
12. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. 

Теми для рефератів 

1. Обмеження щодо одержання подарунків.  
2. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  
3. Обмеження спільної роботи близьких осіб.  

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  

Лекція 11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції  
 
 Формування громадянського суспільства Правові засади формування громадянського суспільства. 

Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів. 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. Громадськість і засоби масової 
інформації. Висвітлення діяльності громадських активістів у засобах масової інформації  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Формування громадянського суспільства  
2. Правові засади формування громадянського суспільства.  
3. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів.  
4. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції.  
5. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції.  
6. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції.  
7. Основні заходи громадськості щодо запобігання та протидії корупції.  
8. Громадськість і засоби масової інформації.  
9. Висвітлення діяльності громадських активістів у засобах масової інформації  

 
Теми для рефератів 
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1. Правові засади формування громадянського суспільства.  
2. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів.  
3. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції.  

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
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