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Короткий 

опис 

навчальної 
дисципліни 

Система заходів протидії корупційним проявам регулюється насамперед 

Законом «Про запобігання корупції», вимоги якого відтворюються та/або 

деталізуються в спеціальних актах вищої юридичної сили та в численних 

підзаконних актах. Антикорупційне законодавство закріплює комплекс 

обмежень та зобов’язань, які сукупно створюють первинний рубіж протидії 

корупції, що має превентивно убезпечувати суспільство від корупційних 

правопорушень. Його безпосередньою метою є не притягнення до 

кримінальної відповідальності, а запобігання виникненню передумов 

корупції (протиправному зв’язку із приватними особами, матеріальній чи 

моральній залежності публічного службовця тощо), зменшення латентності 

корупційних діянь і сприяння виявленню їхніх ознак у поведінці та житті 

посадовців. Саме цей (висхідний, первинний) рубіж є базисом для 

ефективного застосування кримінально-правових інструментів боротьби з 

корупцію, обумовлюючи більшою мірою дієвість всього публічно-правового 



антикорупційного механізму. Водночас, засоби запобігання корупції 

виступають складною організаційно-інституційною, регулятивно-

заборонною та юрисдикційною системою, що перебуває у значній динаміці (з 

огляду на незавершеність свого становлення), являється складною для 

пізнання, але теоретично і практично нагальною/значимою для вивчення 

майбутніми функціонерами.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є політико-правове (переважно 

адміністративне, але частково і кримінальне, кримінально-процесуальне, 

цивільно-процесуальне) забезпечення запобігання та протидії корупції  

в Україні – з урахуванням національного та закордонного досвіду; діяльність 

органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства та окремих 

фізичних осіб (в т.ч. функціонерів/квазіфункціонерів публічного сектору) 

щодо реалізації антикорупційного законодавства; визначення недоліків цього 

законодавства та окреслення перспективних напрямків його удосконалення. 

 

Мета 
навчальної 

дисципліни 

Сформулювати у здобувачів вищої освіти системно-теоретичні знання та 

прикладні вміння у сфері протидії корупції. Забезпечити розуміння ними: 

соціально-кримінологічних та юридичних ознак корупції; змісту 

нормативних антикорупційних приписів; порядку, особливостей та 

проблем втілення основних засобів (інститутів) протидії корупції в 

Україні, способів їх належного застосування та перспективних напрямків 

удосконалення 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження  

(форма навчання) 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 22 22 76 4 

 

 

 
Шифр 

програмного 

РН 

 
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання 

ПРН1  
Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень 

ПРН2 

Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення 

ПРН4 
Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології,  

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач 



публічного управління та адміністрування. 

ПРН5 
Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та 

розвитку електронної демократії. 

ПРН6 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загальноорганізаційних структур. 

ПРН8 

Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

ПРН11 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

ПРН12  

Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та 

емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків. 
 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРН01 

ПРН12 

 

відтворювати поглиблені спеціалізовані 

концептуальні знання законодавства, теорії та 

історії щодо поняття та сутності «корупції» 

Лекції, практичні 

заняття, 
консультації, 

самостійна робота 

 
Поточне 

оцінювання 

ПРН01 

ПРН08 

ПРН12 

розуміти та інтерпретувати стан, пояснити 

специфіку та прогнозувати перспективи 

подальшого розвитку правових основ щодо 

запобігання і протидії корупції 

Лекції, практичні 
заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРН01 

ПРН05 

ПРН08 

 

визначити сутність та проводити інноваційні 

дослідження щодо  тенденцій реформ у сфері 

запобігання і протидії корупції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН04 

ПРН08 

ПРН11 

 

застосовувати знання, роз’яснювати та 

доводити необхідність вирішення актуальних 

питань щодо організації і діяльності органів 

публічної (державної та публічно-

самоврядної) влади з питань запобігання і 

протидії корупції, взаємодії органів державної 

влади та інститутів громадянського 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 



суспільства щодо попередження і запобігання 

корупції в Україні, аналіз окремих складів 

корупційних або пов’язані з корупцією 

правопорушень 

ПРН02 

ПРН12 

 

узагальнювати, демонструвати та 

вдосконалити знання, розуміння та творчі 

здібності до формування принципово нових 

ідей та концепцій у сфері запобігання і 

протидії корупції 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРН05 

ПРН06 

ПРН11 

ПРН12 

визначати та сформулювати, на основі 

системного, наукового аналізу, тенденції 

розвитку вітчизняної та зарубіжної 

антикорупційної політики 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

ПРН02 

ПРН06 

ПРН11 

ПРН12 

 

комбінувати та модифікувати знання, 

демонструвати вміння приймати адекватні 

рішення  у різних галузях публічного права та 

впровадити їх в вітчизняну публічно-правову 

практику, розробляти проекти нормативно-

правових актів, зокрема щодо запобігання і 

протидії корупції у галузях публічного права 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 
самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

залік 

 

 

Зміст навчання 

Тема  

за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н) 

Тема 1. 
Поняття та сутність корупції 1-7 

2/2/5.5 

Тема 2. 

Організаційно-інституційні засади 

запобігання і протидії корупції 
1-7 

2/2/5.5 

Тема 3. 

Суб’єкти, на яких поширюються 

антикорупційні заходи 

1-7 
2/2/7 

Тема 4. Антикорупційні обмеження (ч. 1) 
1-7 2/2/6 

Тема 5. Антикорупційні обмеження (ч. 2) 1-7 
2/2/6 

Тема 6. 

Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 
1-7 

2/2/7 

Тема 7. 

Загальна характеристика 

антикорупційного фінансового 

контролю 

1-7 
2/2/5 

Тема 8 

Прикладні аспекти електронного 

декларування 
 

2/2/5 

Тема 9. Правовий захист викривачів 
1-7 2/2/5 

Тема 10. 

Організаційно-забезпечувальні 

механізми протидії корупції 
1-7 

 2/2/5  

Тема 11. Юрисдикційне забезпечення протидії 

корупції 

1-7 
2/2/5 

Тема 12. Протидія політичній корупції 1-7 
0/0/5 



Тема 13. 

Запобігання корупції у діяльності 

юридичних осіб 

1-7 0/0/5 

Тема 14. 

Запобігання впливу корупційних 

правопорушень на результати 

офіційних спортивних змагань 

1-7 
0/0/4 
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Дотримання вимог 

академічної 
доброчесності 

Усі письмові роботи здобувачів вищої освіти з предмету перевіряються на 

наявність плагіату та допускаються до захисту із коректними текстовими 
запозиченнями не більше 30%. Списування під час самостійних робіт та 
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екзамену заборонені (в т.ч. використання мобільних девайсів). 

Дозволяється використання нормативних актів при виконанні кейсів та 
ситуаційних завдань. 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

Лекції 0 

Практичні заняття 50 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:  50 

- письмова компонента  0 

- усна компонента 50 

Разом за дисципліну 100 

 

 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 

B 82-89 
Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 Задовільно 

 
E 

 
60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти 
 

Види 

навантаження 

Середня кількість год. 

на кожен вид 



Кількість кредитів/год 4/120 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 44 

лекційні заняття, год. 22 

практичні заняття, год. 22 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 76 

контрольні роботи, год. - 

індивідуальне науково-дослідне завдання 13 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів 63 

Екзамен - 

Залік + 

 


