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I. ПОЯСНЮВАЛЬА ЗАПИСКА 

 

Актуальність і значення навчання. Одним із завдань української 

держави є мінімізації рівня корупційної злочинності, що є важливим 

чинником соціально-економічної оптимізації України та однією з умов її 

вступу до Європейського Союзу. За результатами спільної зустрічі 

експертної місії Ради Європи з українськими фахівцями з питань 

антикорупційної політики було створено план антикорупційних реформ, які б 

ураховували специфіку й стан корупції в державі, насамперед  її 

проникнення в усі сфери суспільного життя та єдність політичної влади і 

бізнесу.  

Індекси сприйняття корупції, розраховані фахівцями Transparency 

International, показують, що впродовж останнього десятиріччя рівень  

корупції в Україні  є доволі високим. Найбільш корумпованими українці 

називають саме ті інституції, на які покладені обов’язки запобігання та 

протидії корупції. Серед них: суди (66%), правоохоронні органи (64%), 

державна служба (56%), сфера охорони здоров’я (54%), Парламент (53%), 

політичні партії (45%), ЗМІ (22%), громадські організації (20%). У  

всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна посідає 130 місце із 168 

позицій. Відтак набуття державними службовцями й посадовими особами 

місцевого самоврядування знань щодо запобігання й протидії корупції має 

вагоме значення для подальшого поступу країни.  

Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології 

навчання:  

– Конституція України; 

– Закон України «Про державну службу»; 

– Закон України «Про місцеві адміністрації»; 

– Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

– Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 

– Закон України «Про освіту»; 
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– Закону України «Про вищу освіту»; 

– Закон України «Про запобігання корупції»; 

– Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992.;   

– Кримінальний кодекс України від 12 серпня 2015 р.;  

– Кримінально-процесуальний кодекс України від 16.08.2015.; 

– Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 6.02.2019; 

– Наказ Національного агентства України з питань державної 

служби № 49 від 4.11.2011;  

– Наказ Національного агентства України з питань державної 

служби № 65 від 30.03.2015; 

– Наказ Національного агентства України з питань державної 

служби № 86 від 19.04.2017. 

Загальна характеристика цільової групи.  

Програма розрахована на підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.  

Навчальні цілі та завдання.  

Метою навчання є формування у слухачів науково обґрунтованих знань 

про антикорупційні закони, антикорупційну стратегію держави, про 

відповідальність за вчинення корупційних злочинів, а також тенденції 

розвитку антикорупційного законодавства України й інших держав, ролі 

права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних 

перетворень у суспільстві, про заходи правової боротьби із корупцією. 

Основними завданнями вивчення курсу «Запобігання корупції» є: 

- систематизоване освоєння слухачами правильного орієнтування в 

діючому антикорупційному законодавстві України та законодавчого 

визначення основних понять у сфері протидії й запобігання корупції; 

- ознайомлення слухачів із спеціально уповноваженими суб’єктами у 

сфері протидії корупції; 

- сприяння вихованню у слухачів поважного ставлення до закону як 
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важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, 

інтересів суспільства й держави від злочинних посягань; 

- розкриття зв’язків антикорупційного законодавства України з 

антикорупційним інструментом міжнародного права. 

Об’єктом вивчення є правовідносини у сфері запобігання корупції. 

Предметом вивчення є антикорупційне законодавство України. 

Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи 

його добору.  

Під час підвищенням кваліфікації передбачається поглибити розуміння 

слухачами стратегії антикорупційної діяльності України  за умов інтеграції 

вітчизняної економіки до ЄС з метою використання набутих теоретичних 

знань у практичній роботі в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Очікувані результати навчання, їх вплив на професійну 

компетентність слухачів та ефективність виконання ними посадових 

завдань.  

У результаті вивчення дисципліни слухачі  

знатимуть: 

– основні положення кримінально-правової характеристики корупційних 

злочинів та законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні; 

– поняття «суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів)»; 

– зміст організаційно-правового забезпечення запобігання корупції у 

сфері публічного права;  

– значення взаємодії правоохоронних органів з органами державної 

влади при запобіганні корупції; 

– антикорупційний інструмент міжнародного права та його вплив на 

протидію та запобігання корупції в Україні; 
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вмітимуть: 

– визначати сутність, місце та роль антикорупційної політики, а також 

класифікувати її співвідношення та інтеграційний зв'язок з іншими видами 

антикримінальної політики держави; 

– правильно застосовувати отримані теоретичні та методичні знання під 

час вирішення конкретних ситуаційних задач; набути навички самостійного 

комплексного аналізу окремих складів корупційних злочинів;  

– формулювати напрями внутрішньої й зовнішньої взаємодії та 

міжнародного співробітництва сфері реалізації функцій антикорупційної 

політики держави;  

– застосовувати методики розробки прогнозу антикорупційної 

кримінологічної ситуації на макросоціальному, мікросоціальному та 

індивідуальному рівнях;  

– розробляти та реалізовувати державні програми й плани заходів 

запобігання та протидії корупційній злочинності відповідно до вимог і 

напрямів антикорупційної політики держави. 

Добір видів навчальних занять і застосування методів навчання 

зумовлено нормативно-правовим забезпеченням організації навчання, 

специфікою цільової аудиторії, метою, завданнями, змістом і структурою 

навчального матеріалу, обсягами часу, відведеного на його засвоєння, 

новітніми методиками навчання. З урахуванням цього передбачено 

використання методів: лекції, проблемної бесіди, експрес-опитування, 

тестування, презентації із застосуванням мультимедійних технологій. 

Форми організації, засоби та види навчальної роботи слухачів для 

опрацювання змісту короткострокової програми «Запобігання корупції».  

До форм навчання належать: колективні аудиторні заняття – лекції, 

семінарські заняття тощо, а також індивідуальні заняття – самостійна робота 

слухачів, яка передбачає самостійне (індивідуальне) опануванні ними 

окремими теоретичними питаннями курсу шляхом опрацювання 

рекомендованих джерел у позаудиторний час. Аудиторні заняття (вступна 
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лекція, семінарське заняття, тематична дискусія, тренінг, колоквіум, 

тестування) проводяться із використанням традиційних та  інтерактивних і 

тестових форм роботи, технічних засобів навчання. 

Обсяг часу на реалізацію програми, рекомендації щодо його 

розподілу на проведення навчальних занять, самостійної навчальної 

роботи слухачів і контрольних заходів, із зазначенням кількості кредитів 

ЄКТС. 

Тривалість підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою 

становить 12 годин (0,4 кредита ЄКТС), з яких 8 годин аудиторних (0,27 

кредита ЄКТС) та 4 години самостійної роботи (0,13 кредита ЄКТС) 

слухачів.   

Концептуальні підходи щодо організації контролю за результатами 

навчання.  

Для закріплення знань і набуття практичних умінь слухачів передбачено  

такі форми контролю знань:  

-поточний контроль: виконання індивідуальних робіт у межах програми 

/ тем; 

- підсумковий контроль: залік у формі письмового тестування. 
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II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

Шифри 

модулів, 

тем 

 

Назви складових програми, 

модулів, тем 

 

Загальна 

кількість 

годин/кредитів 

ЄКТС 

 

Розподіл часу на аудиторні заняття і 

самостійну роботу 

аудиторні заняття 

години/кредити 

ЄКТС 

самостійна робота 

години/кредити 

ЄКТС 

З

Т. 1 

Законодавство України щодо 

запобігання і протидії корупції.  

2 / 0,065 - 2 / 0,065 

З

Т. 2 

Правова характеристика 

корупційних і пов’язаних із 

корупцією правопорушень за 

сферами прояву 

2 / 0,065 2 / 0,065 - 

Ф

Т. 3 

Суб’єкти корупційних 

правопорушень (злочинів). 

Відповідальність за корупційні 

правопорушення. Порядок 

проведення службового 

розслідування  

2 / 0,65 2 / 0,065 - 

Т

Т. 4 

Зарубіжний досвід 

антикорупційного законодавства. 

Адаптація законодавства України 

до міжнародних стандартів 

запобігання корупції 

4 / 0,13 2 / 0,065 2 / 0,065 

 Підсумкове тестування 2 / 0,065 2 / 0,065 - 

 Всього годин за програмою 12 / 0,4 8 / 0,27 4 / 0,13 
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ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

ТЕМА 1: Законодавство України  

щодо запобігання і протидії корупції 

 

Теоретична складова. Антикорупційне законодавство України. Антикорупційна стратегія 

України. Мета антикорупційної політики в Україні. Загальнодержавні та регіональні програми 

та плани запобігання і протидії корупції. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері 

запобігання і протидії корупції.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ: 

1. Причини поширення корупції в Україні. Розвиток антикорупційного законодавства за 

часів незалежності України. Антикорупційна стратегія України. Мета антикорупційної політики 

в Україні.    

2. Загальнодержавні та регіональні програми і плани запобігання й протидії корупції. 

3. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.  

 

Рекомендовані джерела: основні [2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 25]; допоміжні [6,7, 8, 9, 13, 18, 

25, 26, 35, 47,48, 56, 65, 95, 99, 125, 127]; інформаційні ресурси [1, 2, 3. 6 , 7, 12, 13, 15, 16]; 

іноземні видання [3, 6, 7, 9,]. 

 

ТЕМА 2. Правова характеристика корупційних і  

пов’язаних із корупцією правопорушень за сферами прояву 

 

Теоретична складова. Поняття та сутність корупції. Зміст корупції. Правове значення 

поняття корупція. Генеза корупції. Основні моделі розвитку корупції. Детермінанти та форми 

корупційний діянь. Форми прояву корупції. Типологія злочинної корупції. Корупційні злочини 

у сфері службової діяльності.  

Практична складова. Види корупційних злочинів у сфері службової діяльності. 

Корупційні злочини у сфері господарської діяльності. Причини зростання злочинів у сфері 

банківського кредитування. Пріоритетні напрями перетворення банківської системи. 

Корупційні злочини у діяльності правоохоронних органів. Корупційні злочини у політичній 

сфері. 

Ключові терміни й поняття. Детермінація – об’єктивно існуюча обумовленість фактів, 

явищ і  процесів кожне із яких не виникає саме по собі, поза оточуючим середовищем, а, 

навпаки, пов’язане з ним, породжується конкретними факторами та обставинами. Запобігання  

злочинності – сукупність (система) взаємопов’язаних загальносоціальних й спеціально-

кримінологічних заходів, спрямованих на виявлення, усунення чи нейтралізацію причин 

злочинів та умов, що сприяють їх вчиненню. Злочинність – соціальне, історично мінливе, 

відносно масове, стійке, структурне, само детермінуюче, іррегулярне явище, що являє собою 

сукупність злочинів, вчинених на певній території за відповідний проміжок часу і 

характеризується кількісними та якісними показниками. Кримінологія – (від латинського 

“сгіmеn” – злочин та грецького “lоgоs” – знання)  комплексна наука, яка вивчає злочинність як 

соціальне явище, особу злочинця, причини та умови злочинності, шляхи і засоби  її запобігання. 

Особа злочинця - в кримінології являє собою сукупність соціально-демографічних, 

психофізіологічних, кримінально-правових, соціально-рольових і моральних якостей особи, 

що вчинила  діяння, яке  визначене особливою частиною чинного КК України як злочин. 
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Причини та умови злочинності – сукупність факторів, які безпосередньо зумовлюють 

злочинний наслідок (причини), або які безпосередньо не зумовлюють наслідок, але сприяють 

(полегшують) настанню суспільно небезпечних  наслідків. 

 

 

Тема 3: Суб’єкти корупційних правопорушень.  

Відповідальність за корупційні правопорушення. Порядок проведення 

службового розслідування 

Теоретична складова. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

(злочини). Порядок проведення службового розслідування щодо осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Акт службового розслідування. 

Порядок проведення фінансового контролю. Правообмеження та заборони для осіб, на яких 

поширюється антикорупційне законодавство. 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. Загальні 

положення про спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Співпраця 

держави і громадянського суспільства з метою зниження рівня корупції. Спеціальні підрозділи 

запобігання корупції в державах Європейського Союзу. Види, форми взаємодії суб’єктів у сфері 

запобігання та протидії корупції.  

Практична складова. Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії 

корупції. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Види юридичної відповідальності. 

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

правопорушення. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність. Цивільно-

правова відповідальність. Дисциплінарна відповідальність. Допоміжні інструменти протидії 

корупції. Спеціальна перевірка. Антикорупційна експертиза. Конфлікт інтересів. Прозорість 

інформації в діяльності службових осіб.Правила етичної поведінки та запобігання корупції 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  

Ключові терміни й поняття. Політика (politics) – сфера взаємовідносин різних 

соціальних груп та індивідів у межах використання інститутів публічної влади задля 

реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб. Політику в цьому розумінні вивчають і 

аналізують переважно політичні аналітики. Політика (policy) – план дій, або напрям дій, 

прийнятий і дотримуваний владою, керівником, політичною партією та ін. Саме в такому 

контексті розуміється термін державна політика загалом чи її відповідний напрям: зовнішня, 

внутрішня, економічна, соціальна, культурна тощо. Державна політика -

відносно стабільна, організована й цілеспрямованадіяльність/бездіяльність державних       інсти

туцій, здійснювана ними безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або 

сукупності проблем, яка впливає на життя суспільства. Антикорупційна політика – заснована 

на ідеї гуманізму та принципі верховенства права стратегічна складова внутрішньої 

антикримінальної політики держави, владна дефініція яка полягає у формуванні ключових 

доктринальних засад у сфері запобігання й протидії корупційній злочинності та її практична 

реалізація в системі органів і установ антикримінальної юстиції1 у відповідності з положеннями 

кримінально-правової, кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики та 

законодавства України. Кримінально–правова політика – системоутворюючий елемент 

(складова) правової політики у сфері боротьби із злочинністю, яка розробляє стратегію і 

тактику, формулює основні задачі,принципи, напрями і цілі кримінально-правової дії на 
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злочинність,засоби їх досягнення і виражається в нормах кримінального закону,практиці їх 

застосування, актах офіційного тлумачення кримінально-правових норм та постановах Пленуму 

Вищого Спеціалізованого Суду в кримінальних і цивільних справах. Кримінально–виконавча 

політика – самостійна галузь державно-правової діяльності уповноважених на те суб’єктів 

соціального управління щодо визначення обов’язкових до виконання керівних ідей, принципів, 

доктринальних положень, установок, вимог, цілей та завдань у сфері забезпечення ре 

соціалізації осіб, які відбувають покарання, котрі відповідали б законам та закономірностям 

соціалізації особистості, збалансовано забезпечували задоволення законних прав та інтересів 

громадянина, суспільства і держави. Антикриміногенна політика – один із аспектів політики 

держави,щовключає розроблення і здійснення комплексу економічних,політичних,ідеологічних

,культурних,правових,адміністративних,організаційних та інших заходів,спрямованих на 

нейтралізацію,блокування та усунення криміногенних факторів, виявлення та припинення 

злочинів, притягнення осіб винних у їх вчиненні до відповідальності. 

Кримінологічна експертиза (від лат. ekspertiri–пробувати,випробувати) – процес щодо 

виявлення, фіксації та оцінки кримінологічно значущих факторів, виникнення, зміни та 

закономірності яких пов’язані з об’єктом дослідження, а також розроблення рекомендацій щодо 

їх недопущення чи стимулювання. Кримінологічна ситуація – стан злочинності, що склався на 

певній території (населеному пункті, регіоні, державі) за певний період часу (добу, декаду, 

місяць, квартал та ін.) у результаті дії різноманітних причин та умов політичного, 

економічного, ідеологічного, правового, соціально-демографічного та іншого характеру, що 

визначають її зміст та особливості, а також інформаційне забезпечення та заходи запобігання  

цим явищем, тобто результат взаємодії криміногенних(тих,що активізують) та анти 

криміногенних (тих, що нейтралізують) соціальних чинників. Кримінологічна прогностика – 

складовий елемент кримінологічної політики держави, що визначає методику й принципи 

прогнозування злочинності,окремих її видів, а також заходів запобігання злочинності. 

Рекомендовані джерела: основні [1,4,7,8,9,12,17,19,25,26]; допоміжні 

[6,7,9,23,26,47,56,67,88,99,109]; інформаційні ресурси [3,7,9,10,13,16]; іноземні видання 

[1,2,3,5,7].  

 

Тема 4: Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства. Адаптація 

українського законодавства до міжнародних стандартів  

запобігання корупції 

Теоретична складова. Міжнародні стандарти та співробітництво у сфері запобігання й 

протидії корупції в протидії корупції. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією (Ізраїль, 

Великобританія, Сінгапур, Німеччина, Японія, Грузія, США). Особливості протидії корупції в 

країнах ЄС. Спеціалізовані органи протидії корупції зарубіжних країн.  

Практична складова. Адаптація українського законодавства до міжнародних стандартів 

запобігання корупції. 

САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ: 

1. Міжнародні стандарти та співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Види 

міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією.  

2. Зарубіжний досвід протидії корупційним правопорушенням (Ізраїль, Великобританія, 

Сінгапур, Німеччина, Японія, Грузія, США).  

3. Особливості протидії корупції в країнах ЄС.  

4. Адаптація українського законодавства України до міжнародних стандартів запобігання 

корупції.  

Рекомендовані джерела: основні [1,7,9,12,19,25]; допоміжні [6,7,9,26,47,56,99]; 

інформаційні ресурси [3,7,9,10,13]; іноземні видання [2,3,5,7].  
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