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1. Опис навчальної дисципліни 

Актуальні питання запобігання корупції 

 

 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь Магістр 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма Право 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  72 

Кількість кредитів ECTS  2,5 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю Екзамен                    

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс)  1 

Семестр  2 

Лекційні заняття  6 год. 

Практичні, семінарські заняття  6 год. 

Лабораторні заняття  год. 

Самостійна робота  60 год. 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

  

 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо юридичного 

закріплення феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, 

його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих правових 

механізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої 

правової держави і громадянського суспільства. 

Завдання: надати систематизовані знання щодо юридичного закріплення 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. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни 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: 

− визначати переконливість аргументів у процесі оцінки корупційних явищ та ризиків 

(ПРН 1); 

− оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи конкретну ситуацію, пов’язану з 

корупційними проявами (ПРН 6); 

− вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію (ПРН 10); 

− працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи щодо оцінки 

ситуації з позиції прояву корупції (ПРН 17); 

− застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки щодо наявності чи відсутності 

факторів корупції (ПРН 21); 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані 

такі компетенції:  

загальні компетенції: 

− здатність застосовувати знання антикорупційного законодавства у практичних 

ситуаціях (ЗК2); 

− знання та розуміння предметної області антикорупційного законодавства та розуміння 

професійної діяльності (ЗК3); 

− здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК4); 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК7); 

− здатність працювати в команді (ЗК9); 

− здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК10); 

− здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК11); 

 

спеціальні компетенції: 

− здатність застосовувати знання з основ права, знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві (СК1); 

− знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів 

(СК2); 

− повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи (СК3); 

− знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 

людини (СК4); 

− здатність аналізувати правові проблеми,формувати та обґрунтовувати правові 

позиції (СК12); 

− здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності (СК13); 

− здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення (СК16). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. ПОНЯТТЯ 

КОРУПЦІЇ. ПРАВОВІ 

ОСНОВИ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

13 2 2   9 7 1 1   5 

Тема 2. ЗАСАДИ 

ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ. 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

12 2 2   8 7 1 1   5 

Тема 3. СТРУКТУРА 

АНТИКОРУПЦІЙНИХ 

ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

9 1 1   7 7 1 1   5 

Тема 4. НАЦІОНАЛЬНЕ 

АГЕНТСТВО З 

ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ (НАЗК) ЯК 

ОСНОВНИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З 

ПИТАНЬ 

ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ: СТАТУС, 

ПОВНОВАЖЕННЯ, 

ЗАВДАННЯ 

9 1 1   7 5     5 

Тема 5. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

БЮРО (НАБУ) 

9 1 1   7 5     5 

Тема 6. РОЛЬ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

9 1 1   7 5     5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

61 8 8   45 36 3 3   30 

Змістовий модуль 2.  

Тема 7. 13 2 2   9 7 1 1   5 
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АНТИРОКУПЦІЙНІ 

ОБМЕЖЕННЯ 

Тема 8. 

ЗАКОНОДАВЧО 

ВИЗНАЧЕНІ СПОСОБИ 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

10 1 1   8 7 1 1   5 

Тема 9. ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ 

ІНТЕРЕСІВ 

9 1 1   7 7 1 1   5 

Тема 10. ФІНАНСОВИЙ 

КОНТРОЛЬ  

9 1 1   7 5     5 

Тема 11. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО 

ПОВ’ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

9 1 1   7 5     5 

Тема 12. 

МІЖНАРОДНИЙ 

ДОСВІД БОРОТЬБИ З 

КОРУПЦІЄЮ 

9 1 1   7 5     5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

59 7 7   45 36 3 3   30 

Усього годин 120 15 15   90 72 6 6   60 

 

 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Поняття корупції. Міжнародні стандарти щодо протидії корупції. Система нормативно-

правових актів щодо протидії корупції. 

 

Тема 2. ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. РЕАЛІЗАЦІЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 Антикорупційна політика. Антикорупційні програми. Національна доповідь щодо 

реалізації засад антикорупційної політики. 

 

Тема 3. СТРУКТУРА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

Необхідність створення системи антикорупційних органів. Антикорупційні органи 

України та їх повноваження. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Національне 

агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

(САП). Національна поліція України. Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Національне 

агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від 

корупційних та інших злочинів (АРМА). Державне бюро розслідувань (ДБР). Національна рада 

з питань антикорупційної політики при Президентові України. 
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Тема 4. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

(НАЗК) ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ, 

ЗАВДАННЯ 

Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Керівництво 

НАЗК. Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови НАЗК. Повноваження 

НАЗК. Права НАЗК. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції. Контроль за діяльністю НАЗК. 

 

Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО (НАБУ) 

Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро України. Керівництво 

НАБУ. Працівники Національного антикорупційного бюро України. Права та обов’язки 

Національного антикорупційного бюро України. Контроль за діяльністю Національного 

антикорупційного бюро України. 

 

Тема 6. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Взаємодія громадських організацій з органами державної влади у запобіганні та протидії 

корупції. Підвищення правосвідомості громадян по боротьбі з корупцією. Особи, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) як інструмент протидії корупції. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. АНТИРОКУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ 

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. 

Обмеження щодо одержання подарунків. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 

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

держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

 

Тема 8. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ СПОСОБИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. Антикорупційна експертиза. Спеціальна перевірка. Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації. 

 

Тема 9. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: поняття та суть. Заходи зовнішнього 

та самостійного врегулювання 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. 

Тема 10. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Загальні правила подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в е-декларації. Облік та 

оприлюднення е-декларацій. Контроль та перевірка е-декларацій. Моніторинг способу життя 

суб’єктів декларування. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Особливості 

здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб. 

 



 7  

Тема 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ  

Загальні положення юридичної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність за відповідного роду 

правопорушення. 

 

Тема 12. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

Досвід боротьби з корупцією у Великій Британії. Досвід боротьби з корупцією у США. 

Досвід боротьби з корупцією у Німеччині. Досвід боротьби з корупцією у Швейцарії. Досвід 

боротьби з корупцією у Сінгапурі. Досвід боротьби з корупцією у Японії 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
1 

2 Тема 2. ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. 

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
1 

3 Тема 3. СТРУКТУРА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 1 

4 Тема 4. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

(НАЗК) ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СТАТУС, 

ПОВНОВАЖЕННЯ, ЗАВДАННЯ 

- 

5 Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО (НАБУ) 
- 

6 Тема 6. РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ - 

7 Тема 7. АНТИРОКУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ 1 

8 Тема 8. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ СПОСОБИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 1 

9 Тема 9. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 1 

10 Тема 10. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ  - 

11 Тема 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
- 

12 Тема 12. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ - 

 Разом 6 

 
 

5. Теми практичних занять 
Навчальним планом не передбачені 

 

6. Теми лабораторних занять 
Навчальним планом не передбачені 

 

 
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань 

студентами 

 

1. Поняття категорії «корупція» 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=16103&displayformat=dictionary
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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 

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 
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1. Закон України «Про запобігання корупції» 

1 Є чинним 

2 Вступає в законну силу 26.04.2015 р. 

3 Вступає в законну силу 25.01.2015 р. 

4 Втрачає чинність 26.04.2015 р. 

 

2. Створення Національної комісії з питань протидії корупції передбачено 

1 Законом України «Про Національне антикорупційне бюро» 

2 Законом України «Про запобігання корупції» 

3 Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

4 Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні» 

 

3. Антикорупційна стратегія України затверджена 

1 Законом України  

2 Постановою Кабінету Міністрів України  

3 Розпорядженням Кабінету Міністрів України  

4 Наказом Міністерства юстиції України  

 

4. Антикорупційна стратегія України прийнята 

1 На 2014-2016 рр. 

2 На 2014-2017 рр. 

3 На 2014-2018 рр. 

4 На 2014-2019 рр. 

 

5. Відповідно до законодавства, Національне антикорупційне бюро має діяти 

1 З 14.10.2014 р.  

2 З 26.04.2015 р.  

3 З 25.01.2015 р.  

4 З 01.01.2015 р.  

 

6. Відповідно до законодавства, Національне антикорупційне бюро  - це 

1 Центральний орган виконавчої влади 

2 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 

3 Центральний орган виконавчої влади з особливими повноваженнями  

4 Спеціальний правоохоронний орган 

 

7. Відповідно до законодавства, Національна комісія з питань протидії корупції - це 

1 Центральний орган виконавчої влади 

2 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом 

3 Центральний орган виконавчої влади з особливими повноваженнями  

4 Спеціальний правоохоронний орган 

 

8. Відповідно до законодавства, Національне антикорупційне бюро  має очолювати 

1 Голова  

2 Начальник  

3 Директор  

4 Президент 

 

9. Національне антикорупційне бюро  створюється з метою 

1 Боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади 

2 Боротьби з корупцією серед держслужбовців 

3 Боротьби з корупцією у правоохоронній сфері 

4 Боротьби з корупцією  

 

10. Національне антикорупційне бюро  складатиметься з … 

1 24 територіальних управлінь 

2 22 територіальних управлінь 

3 5 територіальних управлінь 

4 7 територіальних управлінь 

 

11. Національне антикорупційне бюро  включатиме  … 

1 240 працівників 

2 220 працівників 
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3 500 працівників 

4 700 працівників 

 

12. Члени Національної комісії з питань протидії корупції призначатимуться … 

1 Президентом України 

2 Верховною Радою України 

3 Кабінетом міністрів України 

4 Спеціальною громадською комісією 

 

13. Національна комісія з питань протидії корупції включатиме … 

1 5 членів 

2 7 членів 

3 22 членів 

4 24 членів 

 

14. Апарат Національної комісії з питань протидії корупції включатиме … 

1 220 службовців 

2 250 службовців 

3 500 службовців 

4 700 службовців 

 

15. Індекс сприйняття корупції визначається 

1 Групою держав проти корупції 

2 Міжнародною громадською організацією 

3 Європейським союзом  

4 Організацією об’єднаних націй  

 

Питання 16. Відповідно до законодавства України, моніторинг протидії корупції здійснюватиме 

1 Національне антикорупційне бюро 

2 Національна комісія з питань протидії корупції 

3 Міністерство юстиції  

4 Урядовий уповноважений з питань протидії корупції 

 

Питання 17. Відповідно до законодавства, Національне антикорупційне бюро  утворюється 

1 Президентом України 

2 Верховною Радою України 

3 Кабінетом міністрів України 

4 Спеціальною громадською комісією 

 

Питання 18. Спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики в Україні є  

1 Національне антикорупційне бюро 

2 Національна комісія з питань протидії корупції 

3 Міністерство юстиції  

4 Урядовий уповноважений з питань протидії корупції 

 

Питання 19. Види відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені законодавством: 

1 Кримінальна та адміністративна 

2 Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна  

3 Кримінальна, адміністративна та цивільна 

4 Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільна 

 

Питання 20. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики» прийнятий  

1 10.10.2014 р. 

2 14.10.2014 р. 

3 10.11.2014 р. 

4 14.11.2014 р. 

Питання 21. Починаючи з 2015 р. функція з перевірки фінансових декларацій покладена на  

1 Національне антикорупційне бюро 

2 Національну комісію з питань протидії корупції 

3 Міністерство юстиції  

4 Урядового уповноваженого з питань протидії корупції 

 

Питання 22. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» втрачає чинність 
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1 З 14.10.2014 р.  

2 З 26.04.2015 р.  

3 З 25.01.2015 р.  

4 З 01.01.2015 р.  

 

Питання 23. Починаючи з 2015 р. фінансові декларації мають подаватись 

1 У письмовій формі 

2 В електронній формі 

3 У письмовій та електронній формі 

4 Усно за необхідності 

 

Питання 24. Щорічний звіт щодо стану виконання антикорупційної стратегії розглядатиметься 

1 На засіданні Верховної Ради 

2 На засіданні Кабінету Міністрів 

3 На засіданні Національної комісії з питань протидії корупції 

4 На засіданні Міністерства юстиції  

 

Питання 25. Щорічний звіт щодо стану виконання антикорупційної стратегії має готувати 

1 Національне антикорупційне бюро 

2 Національна комісія з питань протидії корупції 

3 Міністерство юстиції  

4 Урядовий уповноважений з питань протидії корупції 

 

Питання 26. Основна функція Національної комісії з питань протидії корупції 

1 Забезпечення формування антикорупційної політики  

2 Забезпечення реалізації антикорупційної політики  

3 Забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики  

4 Забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики із залученням громадськості 

 

Питання 27. Основними функціями Національного антикорупційного бюро є 

1 Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень 

2 Проведення оперативно-розшукових заходів 

3 Проведення перевірки доброчесності публічних службовців 

4 Усі перераховані функції 

 

Питання 28. Новелою антикорупційного законодавства є  

1 Співпраця з громадськими організаціями  

2 Співпраця з викривачами, їх правовий захист 

3 Співпраця з керівниками організацій 

4 Наділення викривачів особливим статусом і пільгами  

 

Питання 29. Зміни Антикорупційної стратегії України щорічно закріплюватимуться 

1 Президентом України 

2 Верховною Радою України 

3 Кабінетом міністрів України 

4 Спеціальною громадською комісією 

 

Питання 30. Відповідно до законодавства, Національна комісія з питань протидії корупції наділяється 

правом 

1 Одержувати від органів необхідну інформацію 

2 Звертатись до органів за необхідною інформацією 

3 Просити у органів необхідну інформацію 

4 Одержувати від органів необхідну інформацію з разі проведення перевірки 

 

 

 

8. Методи навчання 

В навчальному процесі можуть використовуватися такі методи навчання як словесні 

(розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні (досліди, 

вправи, лабораторні роботи, реферати тощо); в аспекті логічності, мислення – пояснювально-

ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові та дослідницькі; в 



 12  

аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом викладача, самостійна 

робота. Крім традиційних, у практиці педагогіки вищої школи можуть застосовуватися 

нетрадиційні методи. Серед них певної уваги заслуговують так звані "активні" методи навчання 

(диспут, дискусія, мозкова атака, аналіз конкретних ситуацій, рольові та ділові ігри). 

 

9. Форми контролю 

За кредитно-модульної системи навчання застосовуються такі основні види контролю 

знань:  

• поточний контроль – систематично на заняттях впродовж семестру у формах: усне 

опитування, письмові експрес-контрольні роботи тощо;  

• модульний контроль – двічі на семестр у формі тестів, письмових контрольних завдань;  

• підсумковий контроль – у кінці семестру після вивчення навчальної дисципліни у формі 

заліку. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні 

оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про 

уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        за 

результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) 

одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з 

навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Гулак О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Актуальні питання запобігання корупції» для 

студентів НУБіП. 2019 р. Видавництво НУБіП України. 165 с. 

2. Гулак О.В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Антикорупційне 

законодавство» для студентів юридичного факультету. Київ. 2021. 

 

12. Рекомендована література  

Основна 

1. Ю. Лісовська, Петро Лісовський, В. Литвиненко. Антикорупційне право. Навчальний 

посібник. 2019. Кондор. 240 с. 

2. Новак А. Національна антикорупційна політика: теоретико- методологічні засади 

формування та реалізації : монографія / А.М. Новак. Дніпро : Моноліт, 2018. 360 с. 

3. Новак А. М. Адміністративно-правові засади формування та реалізації національної 

антикорупційної політики : досвід Польщі й особливості України / А. М. Новак, В. В. 

Баштанник // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of 

Poland and prospects of Ukraine : collective monograph. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

2017. Vol. 3. 372 p. Р. 215 – 246. 

https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Ju_Lisovskaja/
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Petr_Lisovskij/
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/V_Litvinenko/
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4. Посібник для уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення 

корупції., Бабакішієва Г.Н., Зеленяк О.П. – К., Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», 

2018. – 40 с. 

5. Запобігання корупції у запитаннях і відповідях: посібник для суддів. К.: Ваiте, 2017. – 

146 с. 

 

Допоміжна 
1. Гулак О.В., Павленко В.І. Окремі проблемні питання застосування закону України «Про 

запобігання корупції». Юридичний науковий електронний журнал № 1/2018  С. 69-71. 

http://lsej.org.ua/1_2018/21.pdf  

2. Гулак О.В., Сіра А.В. До питання правомірності складання органами національної поліції 

протоколу про адміністративне правопорушення за недотримання вимог фінансового контролю без 

отримання інформації від НАЗК. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2018. № 52. Том 2. С. 39-43. 

http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.52/part_2/10.pdf 

3. Гулак О. В., Курило В. І., Дубчак Л. М. До питання про шляхи подолання корупції в Україні. 

Право та державне управління. № 1. 2021. 

4. Гулак О.В., Головій Л.В. Реформування системи антикорупційних органів в Україні. 

Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: збірник тез ІV Міжнародної 

науково-практичній конференції. Частина 2. (12 грудня 2019 р.). Київ. Національна академія внутрішніх 

справ, 2019. 462 с. С. 70-73. URL: https://www.naiau.kiev.ua/pravova-prosvita/osnovi-antikorupcijnogo-

zakonodavstva-ukrayini/naukovi-statti-ta-tezi-z-antikorupcijnoyi-tematiki/materiali-iv-mizhnarodnoyi-naukovo-

praktichnoyi-konferenciyi-chastina-2.pdf 

5. Гулак О.В., Ярмоленко Ю.В., Ночвіна О.В. Корупція як основний чинник запобігання 

євроінтеграції України. Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: 

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 10. (19 березня 2020 р.). Київ, МАУП, 

2020 р. С. 125-127. https://drive.google.com/file/d/1iPg3RIxujlJK7pbMS2Iv4nwUVPXgWHnu/view 

6. Gulac O. V., Goloviy L.V. Topical issues of formation state anti-corruption policy in Ukraine. The 

institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and 

Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): 

Collective monograph. Volume 1. Tallinne: Izdevnieciba “Baltija Publishsng”, 2019. P. 197-214.  

 

13. Інформаційні ресурси 

1. www.president.gov.ua Офіційне інтернет-представництво Президента України 

2. http://portal.rada.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховної Ради України 

3. www.kmu.gov.ua/ Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України) 

4. https://nazk.gov.ua/uk/ ООфіційний веб-сайт НАЗК 

5. http://www.nads.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної 

служби 

6. https://minjust.gov.ua/ua Офіційний сайт Міністерства юстиції України 

7. court.gov.ua/dsa/ Офіційний веб-портал Державної судової адміністрації України 

1. https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/ Офіційний веб-сайт Вищого антикорупційного Суду  

2. www.zakon.rada.gov.ua Законодавство України 

3. www.reyestr.court.gov.ua Єдиний державний реєстр судових рішень 

4. www.center.gov.ua Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу 

5. www.nplu.org Національна парламентська бібліотека України Інтернет-ресурси міжнародних організацій 

щодо запобігання і протидії корупції 

6. www.coe.kiev.ua Офіс Ради Європи в Україні 

7. www.transparency.org Transparency International the global coalition against corruption 

8. www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 

9. www.un.org.ua/ua/Представництво ООН в Україні 

10. www.un.org Офіційний веб-сайт ООН 

11. www.pdp.org.ua Програма сприяння Парламенту. Програма розвитку законотворчої політики Anti-

Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia 

12. www.business-anti-corruption.ru Антикорупційний діловий портал 

13. www.khpg.org Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи 

http://www.president.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua
http://court.gov.ua/dsa/
https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.center.gov.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.coe.kiev.ua/
https://transparency.org/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp/
http://www.un.org.ua/ua/
http://www.un.org/
http://www.pdp.org.ua/
http://www.business-anti-corruption.ru/
http://www.khpg.org/
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14. stop-corruption.com/ Stop-Corruption: Всеукраїнська громадська організація «Комітет по боротьбі з 

корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах» 

15. www.acrc.org.ua Антикорупційний портал 

16. www.ti-ukraine.org/ Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» 

17. www.irf.ua Міжнародний фонд «Відродження» 

18. www.csi.org.ua Інститут громадянського суспільства 

19. www.transparentukraine.org Антикорупційна Рада України «ПРОЗОРА УКРАЇНА» 

20. www.nashigroshi.org Портал «НАШІ ГРОШІ» 

21. umdpl.info Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних 

органів 

22. www.kpk.org.ua Комітет протидії корупції та організованій злочинності 

23. www.antycorupcia.at.ua Громадська організація «Спілка безпеки управління «Антикорупція» 

24. www.toro.org.ua Електронний робочий стіл громадського експерта 

25. www.integrity.pp.ua Громадське партнерство «За доброчесні державні закупівлі» 

26. www.studrespublika.com ПРОЕКТ «Антикорупційний молодіжний театр» 

27. www.univd.edu.ua Протидія економічній злочинності і корупції. Ресурс сумісного проекту 

Національного університету внутрішніх справ і Чикаго-Кент коледжу права Іллінойського 

технологічного інституту 

28. www.nkkspk.com.ua/ Національний координаційний комітет сприяння протидії корупції 

29. www.vsk.kiev.ua Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань 

боротьби з корупцією та організованою злочинністю» 

30. www.anticorruption.com.ua/ Громадська організація Всеукраїнський Центр протидії корупції та сприяння 

правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» 

31. www.uspishnaukraina.com.ua Всеукраїнське громадське об’єднання «Успішна Україна» 

 

 
 

http://stop-corruption.com/
http://www.acrc.org.ua/
http://www.ti-ukraine.org/
http://www.irf.ua/
http://www.csi.org.ua/
http://www.transparentukraine.org/
http://www.nashigroshi.org/
http://www.umdpl.info/
http://www.kpk.org.ua/
http://www.antycorupcia.at.ua/
http://www.toro.org.ua/
http://www.integrity.pp.ua/
http://www.studrespublika.com/
http://www.univd.edu.ua/
http://www.nkkspk.com.ua/
http://www.vsk.kiev.ua/
http://www.anticorruption.com.ua/
http://uspishnaukraina.com.ua/

