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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Антикорупційна політика» спрямована на: 
формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо правових засад 
феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного 
явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення;  розуміння 
низки актуальних та проблемних питань у сфері протидії корупційним 
проявам; опанування комплексу професійних знань з основ сучасного 
правового регулювання відносин у сфері запобігання та протидії корупції; 
розуміння системи антикорупційних органів, їх завдань, функцій та 
розмежування повноважень; володіння знаннями та практичними 
компетенціями щодо застосування превентивних антикорупційних 
інструментів як умови формування соціально орієнтованої правової держави і 
громадянського суспільства. 

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Годин
и 

(лекції/ 
практич

ні) 

Результати навчання Завдання 
Оцін
юван

ня 

Модуль 1 
1. ПОНЯТТЯ 
КОРУПЦІЇ. 
ПРАВОВІ 
ОСНОВИ 
ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ 

4/4 Знати: «Поняття корупції. 
Міжнародні стандарти щодо 
протидії корупції. Система 
нормативно-правових актів 
щодо протидії корупції»; 
Розуміти: Основні методи та 
заходи запобігання корупції 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  

20 



(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

2. ЗАСАДИ 
ДЕРЖАВНОЇ 
АНТИКОРУП
ЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ. 
РЕАЛІЗАЦІЯ 
АНТИКОРУП
ЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ  
 

3/3 Знати: 
Загальні положення 
державної антикорупційної 
стратегії; Проблематика 
формування та реалізації 
державної антикорупційної 
політики; Запобігання 
корупції; Покарання за 
корупцію; Формування 
негативного ставлення до 
корупції;  
Розуміти: 
Критерії оцінення результатів 
та механізм реалізації 
антикорупційної стратегії  

Виконання 
практичної та 
самостійної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

3. СТРУКТУ
РА 
АНТИКОРУПЦІЙ
НИХ ОРГАНІВ 
УКРАЇНИ 

2/2 Знати: 
Критерії формування та 
розмежування системи 
антикорупційних органів; 
Система міжнародних 
антикорупційних організацій; 
Система вітчизняних 
антикорупційних органів; 
Державні антикорупційні 
органи та їх правовий статус; 
Діяльність громадських 
антикорупційних організацій; 
Оцінка результатів діяльності 
антикорупційних органів; 
Нормативне відображення 
діяльності антикорупційних 
органів; Основні 
повноваження 
антикорупційних органів 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

4.  
НАЦІОНАЛЬНЕ 
АГЕНТСТВО З 
ПИТАНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ЯК 
ОСНОВНИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 
ОРГАН З 
ПИТАНЬ 
ФОРМУВАННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
АНТИКОРУПЦІЙ
НОЇ ПОЛІТИКИ 
 

2/2 Знати та розуміти: Статус та 
склад Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції; 
Організацію діяльності 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції; 
Повноваження 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції; 
Права Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції; 
Уповноважених осіб 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції; 
Суб’єктів контролю за 
діяльністю Національного 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 



агентства з питань 
запобігання корупції; 
Соціальний захист членів та 
працівників апарату 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції 

5. ОРГАНІЗА
ЦІЙНО-
ПРАВОВІ 
ЗАСАДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬН
ОГО 
АНТИКОРУПЦІ
ЙНОГО БЮРО 

 

2/2 Знати та розуміти: Статус, 
склад та структура 
Національного 
антикорупційного бюро 
України; Права та обов’язки 
Національного 
антикорупційного бюро 
України; Правовий та 
соціальний захист 
працівників Національного 
антикорупційного бюро 
України; Фінансове 
забезпечення Національного 
антикорупційного бюро 
України; Контроль за 
діяльністю Національного 
антикорупційного бюро 
України 

Виконання 
практичної та 
самостійної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

6. РОЛЬ 
ГРОМАДЯНСЬК
ОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
В ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ 

2/2 Знати та розуміти: 
Місце громадянського 
суспільства в протидії 
корупції; Громадські 
організації в Україні щодо 
запобігання корупції; 
Міжнародні громадські 
організації щодо запобігання 
корупції; Права громадських 
об’єднань щодо запобігання 
корупції (ст. 21 ЗУ «Про 
запобігання корупції»; основи 
діяльності Громадської Ради 
при НАЗК; Повноваження 
Громадських організацій 
Україні щодо запобігання 
корупції  

Виконання 
практичної та 
самостійної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

Тестові завдання 
до модуль 1 

   30 

Всього за модуль 
1 

   100 

7. АНТИРОК
УПЦІЙНІ 
ОБМЕЖЕННЯ 

4/4 Знати та вміти давати 
юридичне трактування 
наступним категоріям: 
«Обмеження щодо 
використання службових 
повноважень чи свого 
становища. Обмеження щодо 
одержання подарунків. 
Обмеження щодо 
сумісництва та суміщення з 

 20 



іншими видами діяльності. 
Обмеження після припинення 
діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій 
держави, місцевого 
самоврядування. Обмеження 
спільної роботи близьких 
осіб» 

8. ЗАКОНОД
АВЧО 
ВИЗНАЧЕНІ 
МЕТОДИ ТА 
ЗАХОДИ 
ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЙНИМ 
ТА 
ПОВ’ЯЗАНИМ З 
КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕ
ННЯМ 

 

3/3 Знати та вміти давати 
юридичне трактування 
наступним категоріям: 
«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». 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

9. ЗАПОБІГА
ННЯ ТА 
ВРЕГУЛЮВАНН
Я КОНФЛІКТУ 
ІНТЕРЕСІВ 

2/2 Знати та вміти давати 
юридичне трактування 
наступним категоріям: 
«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» 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

10. ФІНАНСО
ВИЙ КОНТРОЛЬ 

2/2 вміти практично: 
Подавати декларацію осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або 
місцевого самоврядування; 
Знати: Інформацію, що 
зазначається в декларації; 
Облік та оприлюднення 
декларацій; реалізацію 
контролю та перевірки 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 



декларацій; Моніторинг 
способу життя суб’єктів 
декларування 

11. ВІДПОВІД
АЛЬНІСТЬ ЗА 
КОРУПЦІЙНІ 
АБО ПОВ’ЯЗАНІ 
З КОРУПЦІЄЮ 
ПРАВОПОРУШЕ
ННЯ ТА 
УСУНЕННЯ ЇХ 
НАСЛІДКІВ 

2/2 Знати та розуміти: 
Відповідальність за 
корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення 
та усунення їх наслідків; 
Вміти розмежовувати: 
Адміністративну 
відповідальність за 
правопорушення, пов’язані з 
корупцією та Кримінальну 
відповідальність за 
корупційні правопорушення 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

12. ДОСВІД 
ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН У 
ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДІВ ЩОДО 
БОРОТЬБИ З 
КОРУПЦІЄЮ І 
ЙОГО 
ІМПЛЕМЕНТАЦІ
Я У 
НАЦІОНАЛЬНЕ 
ЗАКОНОДАВСТ
ВО 
 
 

2/2 Знати та розуміти: 
Міжнародний досвід 
формування системи органів 
щодо запобігання та боротьби 
з корупцією; Грузинський 
Досвід подолання корупції; 
Сингапурський досвід 
подолання корупції; 
Румунський досвід подолання 
корупції; 
Успішний досвід подолання 
корупції інших держав 
Вміти порівнювати: переваги 
кожного з міжн досвідів. 

Виконання 
практичної 
роботи в elearn та 
написання 
самостійної 
роботи в аудиторії  
(в.т.ч. з 
виконанням 
задач, тощо) 

10 

Тестові завдання 
до модуль 2 

   30 

Всього за модуль 
2 

   100 

Всього за навч роботу 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Усі доповіді та 
реферативні роботи повинні мати коректні текстові посилання 
на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 
 

 


