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Пояснювальна записка 
навчальної дисципліни «Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »   

 
«Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  – дисципліна, яка спрямована на 

розвиток знань у системі запобігання і протидії корупції.  
Мета та завдання навчальної дисципліни 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 «Правові засади запобігання і протидії корупції в 
державних органах » студент 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: 
- кваліфіковано 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 засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  
 

Назва  змістового модулю і теми 

Змістовий й модуль 1 Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в 
життя 

Тема № 1 Сутність та поняття корупції 
Тема № 2. Антикорупційна стратегія України – один із пріоритетів запобігання та 

протидії корупції 
Тема № 3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 
Тема № 4. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 
Тема № 5 Механізми реалізації антикорупційної стратегії   
Тема № 6 Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної 
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стратегії  
Змістовий модуль 2 Особливості корупційних правопорушень у різних галузях 

управлінської діяльності 
Тема № 7 Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції 
Тема № 8 Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної 

адміністрації 
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 
Всього:90 

 
 

Зміст дисципліни 
«Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах »  

 
Змістовий модуль 1. Напрями антикорупційної стратегії та їх втілення в життя  
 
Тема  1 Сутність та поняття корупції  
Поняття категорії «корупція». Історія корупції. Виникнення корупції та її розвиток. Об’єктивні причини 

поширеності корупції в Україні. Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. Основні методи та 
заходи запобігання корупції. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції та його зміни. 
Напрями вдосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Залежність 
антикорупційної діяльності від політичної волі вищих органів влади. Громадськість та антикорупційна 
діяльність 

 
Література [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,45,46,47,48]   

 
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. Перша антикорупційна стратегія. Друга антикорупційна стратегія. Розвиток антикорупційної 
діяльності після Революція Гідності. Напрями розвитку антикорупційної діяльності. Створення 
громадянського суспільства та антикорупційна стратегія. Філософські проблеми антикорупційної 
діяльності. Нові правоохоронні  органи та організація запобігання і протидії корупції  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
Тема  3. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 
 
 Загальні положення антикорупційної політики. Проблематика формування та реалізації державної 

антикорупційної політики. Розвиток антикорупційної політики. Вплив антикорупційної політики на 
розвиток держави в цілому.  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
 
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. 
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Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 

Тема  5. Механізми реалізації 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 Підготовка пропозицій щодо 
усунення чинників, що сприяють корупційним проявам. Посилення ролі громадянського суспільства у 
запобіганні корупції.  
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 
Тема  6. Державний та громадський контроль за реалізацією антикорупційної стратегії  
 
 Державний контроль за реалізацією антикорупційної стратегії. Завдання Президента України у 

сфері контролю за реалізацією антикорупційної стратегії. Діяльність Верховної Ради України у сфері 
контролю за реалізацією антикорупційної стратегії. Уряд України та спеціально уповноважений орган у 
сфері контролю за реалізацією антикорупційної стратегії Заслуховування звітів з питань антикорупційної 
політики в межах повноважень органів державної влади визначених Конституцією і законами України.  

 
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 
 
Змістовий модуль 2. Особливості корупційних правопорушень у різних галузях управлінської 

діяльності  
 
Тема  7. Публічна влада в Україні: проблеми протидії корупції  
 
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. Посадові особи органів публічної влади.  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
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.Поєднання в одному органі виконавчої влади функцій з 
вироблення політики та нормотворчості з функціями поточного адміністрування. Надання 
адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності. Проблеми підзаконної нормотворчості. 
 
 

Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  
 
  

Тема  9. Організація взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з 
правоохоронними органами у сфері запобігання та протидії корупції  
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 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 [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

  
 
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. Система державного 
управління та протидія корупції. Конфлікт інтересів у системі державного управління. Види і форми 
усунення конфлікту інтересів. 

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
 

Тема  11. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції  
 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.  

 
Література [6,7,8,9,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,45,46,47,52,53]  

 
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки кількість 

аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі питання дисципліни 
виносять для самостійного вивчення студентами.  
 Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Правові засади запобігання і протидії корупції в 
державних органах»,  визначається навчальною програмою та методичними вказівками до самостійної 
роботи з предмета «Правові засади запобігання і протидії корупції в державних органах». 
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного опрацювання та вимоги 
до відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих нормативно – правових актів та додаткової 
літератури, що покликано полегшити роботу студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий 
кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», газета «Юридичний вісник України» 
тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час самостійної роботи, 
виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим навчальним матеріалом, який 
опрацьовується під час лекційних та семінарських занять. 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ  

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Правові засади запобігання і протидії корупції в 
державних органах», а також обов’язковою передумовою допуску до заліку є виконання контрольної 
роботи. Виконання контрольної роботи передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному 
варіанті (про вибір варіанту – нижче, в пункті 2).  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем юриспруденції і виконується 
на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу теорії держави і права або основ держави і 
права. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших правових категорій. 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-правових актів 
України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання треба опрацювати відповідний 
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нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, ознайомитися з його змістом, виявити його сутність 
і значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і виконується на 
ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових актів. Відповідь на це питання 
спрямована на засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих галузей права України і 
чинного законодавства. 

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в кожному варіанті 
контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної роботи студент обов’язково 
повинен вказати використані нормативні акти і літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і поставлених питань є 
обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів і літератури. Робота виконується 
українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення теоретичного 
матеріалу і рекомендованих нормативно-правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані 
відповіді на поставлені питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 тижні до терміну 
складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: «зарахована» або «не зарахована». 
Якщо робота не зарахована, то вона повертається студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов. 
 

 

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 в 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 проявів. 
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 
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 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
-  рівня знань під час практичних занять; 
-  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету перевірку 
засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. 
Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за 
національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної 
групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: 
навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення 
конспектів першоджерел та робочих зошитів, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи 
на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у 
вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною 
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з 
усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в 
журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з 
усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем 
в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, 
зобов’язаний перескласти її. 

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, 
розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та 
для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.  

 
Загальна кількість 

балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

=( ( 
Результат  

навчальних занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

)  / 2 ) *10 

 
Підсумковий контроль. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої 
освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна 
інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового 
контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, 
залікових книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) 
обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний 
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, 
набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи оцінювання в 100-бальну 
вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), 
які використовуються при розрахунку успішності слухачів, становить - 50 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем 
протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 

 

Підсумкові бали  
навчальної дисципліни  = 

Загальна кількість балів 
(перед підсумковим 

контролем) 
+ 

Кількість балів за 
підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає 

підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) 
допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а 
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другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки 
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві 
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки 
ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять 
у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, 
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 
балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового 
контролю, відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю 
(робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) 
та підсумкового контролю здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці. 
 

Робота під час навчальних 
занять 

Самостійна та індивідуальна 
робота 

Підсумковий 
контроль 

Отримати не менше 4 позитивних 
оцінок 

Підготувати конспект за темою 
самостійної роботи, вирішити 

практичне завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 

контроль не менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 100 Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в 
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 
помилкою. 

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено 
числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, 
якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 
незначними помилками або з однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 
трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 Незадовільно FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
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(„не зараховано”) частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, 
що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 
переробки 

 
 

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 
7. Новели державної антикорупційної політики України 
8. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної політики 
9. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної політики 
10. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції 
11. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з міжнародними організаціями 
12. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно регламентації міжнародного 

співробітництва 
13. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції 
14. Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції 
15. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції 
16. Права Національного агентства з питань запобігання корупції 
17. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції 
18. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції 
19. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства з питань запобігання 

корупції 
20. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням 
21. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища 
22. Обмеження щодо одержання подарунків 
23. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними 
24. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
25. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування 
26. Обмеження спільної роботи близьких осіб 
27. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
28. Правила етичної поведінки 
29. Захист викривачів 
30. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 
31. Інформація, що зазначається в декларації 
32. Облік та оприлюднення декларацій 
33. Контроль та перевірка декларацій 
34. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування 
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35. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх 
наслідків 

36. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 
(Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення) 

37. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Витяг з 
Кримінального Кодексу України) 

38. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро України 
39. Працівники Національного антикорупційного бюро України 
40. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України 
41. Правовий та соціальний захист працівників Національного антикорупційного бюро 

України 
42. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро України 
43. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України 
44. Засади забезпечення державної антикорупційної політики 
45. Мета та пріоритетні завдання державної антикорупційної політики 
46.  Механізми реалізації Стратегії 
47. Державний та громадський контроль за реалізацією Стратегії 
48. Корупційні ризики в сфері публічної влади 
49.  Інституційні та функціональні конфлікти інтересів у системі публічної адміністрації. 
50. Органи публічної влади в Україні як суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 

корупції  
51.  Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції 
52. Поняття та особливості взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції.  
53.  Принципи взаємодії державних органів у цій сфері.  
54. Види та форми взаємодії державних органів у сфері запобігання та протидії корупції 
55. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 
56. Поняття доказів у справі про адміністративне правопорушення 
57. Стадії провадження у справах про корупційні адміністративні правопорушення 
58. Правова основа участі громадськості по запобіганню та протидії корупційних проявів. 
59. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії корупції. 
60. Громадськість як суб’єкт запобігання та протидії корупції. Державний захист осіб, які надають 

допомогу в запобіганні та протидії корупції  
 

Список  літератури 
Основна 

 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку 

проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування».   

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265 «Про затвердження 
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки».  

3.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65 «Про затвердження Правил 
етичної поведінки державних службовців».  

4.  Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 
червня 1993 року №3341-XII.  

5.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією» від 18 квітня 2013 року №221-VII (зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України).  

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення» 7 квітня 2018 року №3207-VI .  

7. Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5 «Про затвердження 
Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів».  

8. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР.  
9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2018 року №2939-VI.  
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http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70607.doc
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10. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року №1699-VII.  

11. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII.   
12. Закон України « Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року №1698-

VII.  
13. Закон України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України» 
14. Закон України від 14.10.2014 № 1701-VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» 
15. Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

16. Закон України від 18.04.2013 № 221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією» 

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Державна програма щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 
роки" 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 301 "Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про запобігання корупції" 

19. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції" 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження Порядку 
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України" 

21. Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 "Про затвердження Порядку здійснення 
перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру" 

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 252-р "Про тимчасове покладення 
виконання обов'язків Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики на 
Сігріянську В.О." 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону 
України "Про очищення влади" 

24. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 № 251-V 
25. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 N 2476-IV 
26. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010 N 252-V 
27. Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією  

Кабінету  Міністрів  Ради  Європи Європейським  країнам  "Про  кодекси  поведінки  для 
державних  службовців.", травень 2000 р., № R (2000)10) 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку 
проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або органів місцевого самоврядування” 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2018 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі 
дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 
державним або комунальним установам чи організаціям” 

30. Наказ Мін’юсту від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний 
реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення” 

31. Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної 
перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав” 

32. Наказ МОЗ України від 02.03.2012 № 147 “Про затвердження порядку проведення медичних 
оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування” 

http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70604.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70604.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70605.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70603.doc
http://sta-sumy.gov.ua/data/files/70603.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/301-2015-%D0%BF
http://www.minregion.gov.ua/prevention/antykorupcijne-zakonodavstvo/zakon-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-schodo-posilennya-prozorosti-u-sferi-vidnosin-vlasnost-419100/
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