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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни: Метою курсу «Запобігання і протидія корупції в публічному управлінні 

та адмініструванні» є поглиблення та формування нових знань про організаційні та правові 

засади запобігання та протидії корупції в Україні, формування у них цілісного і системного 

уявлення про державну політику у сфері запобігання та протидії корупції, про систему 

суб’єктів запобігання та протидії корупції, а також формування навичок самостійного аналізу 

актуальних питань із даної тематики.  

 

2. Попередні вимоги до опанування  навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення даного курсу здобувачі повинні знати категоріальний та 

методологічний апарат публічного управління та адміністрування, який напрацьовано 

класичними та сучасними управлінськими концепціями, знати організаційно-правові засади 

державної служби в Україні, знати засади державної антикорупційної політики та основні 

програмні документи з цих питань, чинники і закономірності антикорупційної діяльності, 

систему органів та осіб, які запобігають та протидіють корупції, особливості розвитку цієї 

сфери управлінської діяльності. 

2. Вміти інтерпретувати інформацію щодо феномену запобігання корупції та 

відмінностей між ним та протидією корупційним явищам; застосовувати основні наукові 

терміни, категорії та класифікації в аналізі корупційних проблем сучасності; виокремлювати 

та інтерпретувати корупційні ризики в діяльності посадових осіб та державних органів, 

підприємств та організацій; застосовувати основні поняття і класифікації в сфері 

антикорупційної діяльності під час аналізу управлінських явищ та процесів; виявляти 

корупційні ризики і створювати антикорупційні програми державних органів та юридичних 

осіб публічного права. 

3. Володіти навичками збирання та узагальнення наукової, професійної інформації; 

експертного ставлення до корупційних процесів і явищ; порівняльного аналізу; використання 

іншомовних фахових джерел у сфері запобігання т протидії корупції 

4. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією, а також 

навичками критичного мислення, прогнозування стосовно подій та явищ, які мають 

управлінський характер. 

3. Анотація навчальної дисципліни.  
Курс знайомить здобувачів із особливостями сучасного соціально-етичного дискурсу, 

предметом якого виступає антикорупційна діяльність. Особлива увага приділяється аналізу 

міжнародних стандартів та термінології, яка застосовується для обґрунтування національних 

рішень і формування державної політики щодо проблем запобігання і протидії корупції  в 

апеляції до ідей «верховенства права», «прав людини» та «справедливого розподілу 

суспільних ресурсів». Особлива увага приділяється загальнодержавним та локальним 

інструменти запобігання корупції в публічному управлінні, зокрема:  національній доповідь 

щодо реалізації засад антикорупційної політики, антикорупційним програмам та 

антикорупційному моніторингу та експертизі. 

 

4. Завдання (навчальні цілі)  –  розвинути здатність до абстрактного мислення, 

поглибити навички аналізу та синтезу на прикладі теоретичних та практичних проблем 

теоретичних засад запобігання і протидії корупції; навички використання існуючих у 

законодавстві інструментів запобігання і виявлення корупції, а також самостійно аналізувати 

як міжнародні так і національні стратегії у сфері антикорупційної діяльності, враховуючи 

європейську та євроатлантичну інтеграцію України; аналізу, узагальнення та самостійного 

розв’язання наукових завдань у процесі дослідження проблем впровадження антикорупційної 

політики; генерувати нові ідеї щодо аналізу антикорупційної політики та дослідження питань 

запобігання та протидії корупції .  
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5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

Результат навчання (1. Знати; 2. 

Вміти; 3. Комунікація; 4. 

Автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

1. Знати: 

1.1. Міжнародно-правові засади 

запобігання і протидії 

корупції 

лекція, 

самостійна 

робота 

дискусії 

 

5 

1.2. Зміст Конвенції ООН проти 

корупції, основні напрямки 

діяльності Групи держав 

проти корупції (ГРЕКО) та 

зобов’язання України по 

виконанню рекомендацій 

ГРЕКО. Історію створення 

та засади діяльності 

України в Стамбульському 

антикорупційному плані 

ОЕСР. 

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Дискусії, усна 

доповідь, 

самостійна робота, 

письмова 

 

5 

1.3. Основні поняття про 

запобігання корупції в 

законодавстві України. 

Цілі, завдання та функції 

запобігання корупції в 

публічному управлінні.  

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусія 

 

5 

1.4. Базові документи 

державної антикорупційної 

політики їх місце в системі 

публічного управління. 

Особливості суб’єктів, 

об’єктів та принципів 

державної антикорупційної 

політики. 

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусія 

 

5 

1.5. Сутність антикорупційної 

стратегії як базового 

документу формування 

антикорупційної політики. 

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

Дискусії, усна 

доповідь, 

самостійна робота, 

письмова 

 

5 

1.6. Функції органів державної 

влади та місцевого 

самоврядування та їх 

керівників у сфері 

запобігання корупції.   

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусія  

 

5 

1.7. Національна доповідь щодо 

реалізації засад 

антикорупційної політики. 

Поняття про 

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

дискусія 

 

5 
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антикорупційні програми 

та їх основні функції. 

Антикорупційні освітні 

практики. 

 

2. Вміти: 

2.1. працювати з фаховими 

правовими, аналітичними 

та програмними 

джерелами, 

узагальнювати інформацію 

у 

відповідності до 

поставлених 

навчальних задач, 

демонструвати 

знання літератури з 

навчального 

курсу 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь, 

 

5 

2.2. систематизувати отримані 

знання, 

обґрунтовувати висновки, 

розвиваючи власну етичну 

та естетичну 

компетентність 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь 

 

5 

2.3. здійснювати експертну 

управлінську оцінку цілей, 

мотивів, норм та 

результатів дії суб’єктів 

антикорупційної діяльності 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

2.4. встановлювати причинно- 

наслідкові зв’язки між 

формуванням та 

практичною реалізацією 

антикорупційної політики, 

пояснювати 

чинники формування та 

розвитку антикорупційної 

складової політичної 

культури 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

2.5. формувати власну позицію 

щодо корупційних явищ та 

процесів; вести полеміку з 

питань управлінського, 

політичного, правового,  

культурного характеру 

корупційних процесів та 

явищ 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь, 

 

5 

2.6. готувати матеріали для 

повідомлень та презентацій 

самостійна 

робота, 

семінар 

усна доповідь, 

дискусія, 

презентація 

5 
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самостійної роботи 

3. Комунікація: 

3.1. вільно здійснювати 

комунікацію 

мовою навчання 

семінар, 

самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

3.2. використовувати у 

підготовці до семінарських 

занять та написанні 

самостійних робіт 

іншомовні джерела 

семінар, 

самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

3 

3.3. презентувати результати 

самостійної роботи у 

вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, 

презентацій 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь 

 

2 

3.4. Дискутувати з приводу 

корупційних  

проблем сучасності та з 

питань 

управлінського і правового 

характеру 

корупційних явищ і 

процесів, оперуючи 

нормативними термінами 

та 

законодавчими категоріями 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

самопідготовка 

5 

3.5. Вести діалог та коректно 

аргументовано 

обґрунтовувати власну 

думку з посиланням на 

конкретні приклади або 

вимоги законодавства чи 

міжнародну практику 

семінар, 

самостійна 

робота 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

4. Автономність та відповідальність: 

4.1. самостійно здійснювати 

пошук фахових естетичних 

джерел, критично їх 

опрацьовувати, 

володіючи навичками 

обробки, аналізу та 

узагальнення наукової 

інформації 

 

самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

4.2. обирати методи і шляхи 

аналізу для продуктивного 

виконання власних робіт 

 

самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

5 

4.3. відповідально 

інтерпретувати 

самостійно опрацьовану 

інформацію, прагнути до 

семінар, 

самостійна 

робота 

усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійної роботи 

5 
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об’єктивності власного 

аналізу, оперуючи 

достовірними науковими 

даними 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

                        Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

Сучасні передові концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності і 

на межі предметних галузей знань, зокрема, 

концепції запобігання та протидії корупції.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 
  

   

 

+ 

    

 

+ 

  

 

Розуміти предметну область та базову 

специфіку професійної діяльності з огляду на 

різноманітні суспільні чинники, зокрема, 

глобалізаційний, інформаційний, інноваційний, 

соціальний, європеїзаційний, ситуативний, 

системний підходи до впровадження 

антикорупційної політики.    

+ +  + + 

      

 

 

 

   

 

Знати основні управлінські моделі, їхні ризики 

та переваги у контексті запобігання та протидії 

корупції.  

     

     +    

 

Фундаментальні знання класичної та сучасної 

управлінської теорії вітчизняних і зарубіжних 

вчених у контексті антикорупційної політики. 

+ + +   

    

+ 

     

+ 

Вільно володіти категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 

управлінської науки, розуміти «державно-

управлінські нововведення», здійснювати їх 

класифікацію у контексті антикорупційної 

політики.  

   
 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

  

+ 

  

 

Уміти з нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну методологічну базу 

власного наукового дослідження, 

усвідомлювати його актуальність, мету і 

значення для розвитку інших галузей науки та  

суспільно-політичного життя. 

     

         

 

Отримати комплексне знання щодо принципів 

функціонування та закономірностей розвитку 

органів публічної влади, публічної політики, 

публічних інститутів та процесів у контексті 

впровадження антикорупційної політики. 

  

 

 

+ 

 
 

+ 

  

 

 

 

+ 

      

 

 

 

+ 

 

+ 
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Розвинуто використовувати  сучасні 

управлінські теорії, концепти та методи для 

інтерпретації та змістовного аналізу 

управлінських процесів на локальному, 

регіональному, національному та 

міжнародному рівнях. 

 + + +  

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

  

 

 

+ 

   

 

Формулювати наукову проблему з огляду на 

ціннісні орієнтири сучасного суспільства та 

стан її наукової розробки.  

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

Професійно виконувати управлінські, політико-

організаційні, науково-дослідницькі, 

експертно-аналітичні та консультаційні функції 

на національному та міжнародному ринку 

праці щодо впровадження політики протидії та 

запобігання корупції. 

  
 

+ 
 

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 
 

Аналізувати сучасні праці з публічного 

управління та адміністрування, юридичної 

науки, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання у контексті запровадження 

антикорупційної політики.  

  +  + 

    

+ 

    

+ 

 

+ 

 

 

 

7. Схема формування оцінки: 

 7.1. Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання під час навчального періоду: 

1. Усна відповідь: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 –12 / 20 балів 

2. Доповнення та участь в дискусіях: РН 1.6, 1.6, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 6 / 

10 балів 

3. Самостійна робота - письмова робота-дослідження: РН 1.2-1,6, 2.1-2.6, 3.1, 3.2, 4.1-

4.3 –18 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 

процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час навчального 

періоду складаються із балів, отриманих за аудиторну роботу – 1) усні відповіді на семінарах, 

2) доповнення та участь в дискусіях, 3) самостійну роботу (письмову роботу-дослідження). 

Всі види робіт за навчальний період мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті здобувач має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1-1.3, 1.6, 2.1 – 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит.  
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Здобувач не допускається до іспиту, якщо під час навчального періоду набрав менше, 

ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли здобувач на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до оцінки за період навчання (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, 

отриманих під час навчального періоду. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 

балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за період навчання (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів під 

час навчального 

періоду 

Іспит Результуюча 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Робота за період навчання кількість балів за період 

навчання 

Min – 36 

балів 

Max – 60 балів 

Усна відповідь на 

практичних 

заняттях  

Теми 3,5,7,8, заняття відбудуться  

згідно з планом навчальних занять. У 

разі відсутності здобувача на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«6» х 2 = 

12 

«10» х 2 = 20 

Доповнення, участь 

в дискусіях на 

практичних 

заняттях 

Теми 3,5,7,8, заняття відбудуться  

згідно з планом навчальних занять.  

«3» х 2=6 «5» х 2 = 10 

Самостійна  

письмова робота 

Підготовка письмової  роботи-

дослідження відповідно до плану тем 

відбувається впродовж періоду 

навчання.  Презентація роботи-

дослідження відбувається під час 

аудиторної роботи, на практичних 

заняттях згідно з планом навчальних 

занять  

«18» х 1 = 

18 

«30» х 1 = 30 

Загальна оцінка 

за період 

навчання 

 36 60 

Оцінка за іспит  24 40 

Результуюча 

оцінка 

 60 100 
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Критерії оцінювання: 

 

1. Усна відповідь:  

10 балів – здобувач у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, критично 

аналізує, оцінює та синтезує ідеї, використовуючи обов’язкову та додаткову 

управлінську літературу. Демонструє високий ступінь самостійності. 

8 бали - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує лише обов’язкову управлінську літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

6 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань та критичного 

ставлення до проблем, не спирається на необхідну управлінську літературу. Має у 

відповіді суттєві неточності 

4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

 

2. Доповнення / дискусія: 

5 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми, демонструє здатність до критичного аналізу та високий ступінь самостійності у 

судженнях  

4 бали – доповнення змістовне, демонструє здатність до критичного оцінювання 

проблем  

3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

3. Самостійна письмова робота: 

 30-21 балів здобувач демонструє здатність до аналізу, узагальнення, критичного 

оцінювання та розв’язання комплексних проблем дослідження управлінських 

інститутів; вміння виявляти зв’язки між управлінським знанням та його застосуванням 

на практиці; вміння пояснювати стратегії, тактики та методи, базові вектори розвитку 

інституційних практик публічного управління. Здобувач здатний самостійно 

формувати методологічну базу дослідження, у повному обсязі володіє управлінським 

матеріалом, вільно та аргументовано ним оперує, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, інноваційність, достовірність, доброчесність проведеного дослідження.  

20-16 балів - здобувачі у достатньому обсязі володіє управлінським матеріалом, вільно 

ним оперує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання. Здобувач демонструє здатність до аналізу комплексних 

проблем дослідження управлінських інститутів, але не виявляє зв’язки між 

управлінським знанням та його застосуванням на практиці. Робота є  самостійною, 

містить певні неточності  

15-11 балів – здобувач написав письмову роботу-дослідження, але не демонструє 

глибини знань та здатності до критичного аналізу, самостійності у вирішені 

поставлених завдань, не спирається на необхідну методологічну базу, використовує 

лише навчальну літературу. Робота містить суттєві неточності.  

10-0 балів – здобувач не демонструє здатності до аналізу та критичного оцінювання 

проблем, фрагментарно та поверхово розглядає заявлену проблематику, недостатньо 

розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані дослідження. 
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4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє управлінським матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання; демонструє зв’язок між  управлінським знанням та його застосуванням на 

практиці; критично осмислює дослідницькі та практичні проблеми; використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

доброчесність 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє управлінським матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність у судженнях.  Робота містить несуттєві неточності  

10-6 балів - загалом володіє управлінським матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного аналізу 

та оцінювання, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал, недостатньо розкриває зміст 

поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у 

виконані завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1. «Система антикорупційної політики» 

1 

Тема 1. Міжнародні стандарти антикорупційної політики. 

Зв’язок між державною антикорупційною політикою та 

міжнародними зобов’язаннями України 
4  1  10 

2 Тема 2. Державна антикорупційна політика України. 2   10 

3 
Тема 3. Система органів та осіб, які беруть участь в 

запобіганні корупції 
2   10 

4 
Тема 4. Загальнодержавні та локальні інструменти 

запобігання корупції в публічному управлінні 2 1  10 

       

Змістовий модуль 2. «Механізми запобігання і протидії корупції» 

5 
Тема 5. Організаційно-правові інститути запобігання 

корупції в публічному управлінні 
2 1  10 

6 

Тема 6. Система фінансового контролю щодо осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 
2  10 

7 
Тема 7. Особливості запобігання корупції в окремих сферах 

публічного управління 
2  10 

8 Тема 8. Запобігання політичній корупції 2 1  10 

9 

Індивідуальне практичне завдання: а) аналіз міжнародних 
зобов’язань України у сфері запобігання корупції 
б) підготовка проекту оцінки корупційних ризиків 
в діяльності державної організації 

     12 

     

 ВСЬОГО 18 14 96 

     

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 18 год. 

Практичні   – 4 год. 

Самостійна робота - 96 год. 
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2. Звіт за результатами четвертого раунду оцінки України: запобігання корупції серед 

народних депутатів, суддів та прокурорів. – Електронний ресурс. – режим доступу: 

https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206  

3. Anti-corruption reforms in Ukraine 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption 

Action Plan (Антикорупційні реформи в Україні. Четвертий раунд оцінки виконання 

Стамбульського антикорупційного плану дій (англ). — Заголовок з екрану. — Електронний 

ресурс. — режим доступу:https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-Round-4-

Monitoring-Report-ENG.pdf  

4. Оціночні звіти групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо стану корупції 

в Україні. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep 

5. Стамбульський план дій з боротьби проти корупції. — Заголовок з екрану. — 

Електронний ресурс. — режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04     

1. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Практическое руководство для 

экспертов мониторинга. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу:  

http://www.oecd.org/corruption/acn/IAP-Manual-Monitoring-Experts-RUS.pdf  

6. Оціночні звіти групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо стану корупції 

в Україні. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep 

http://www.center.gov.ua/normoproektuvalna-diyalnist/normoproektuvalna-diyalnist.html
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=954
https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206
https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206
https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04
http://www.oecd.org/corruption/acn/IAP-Manual-Monitoring-Experts-RUS.pdf
http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
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7. Протидія корупції / Альтернативний звіт// ЦППР. – [Електронний ресурс]. - 

http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/alternative_report/ 

8.  проект Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки». – режим доступу. -  https://nazk.gov.ua/proekt-

zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorupciyna 

9. Результати соціологічного дослідження щодо рівня корупції в Україні, проведеного за 

методикою НАЗК. – Режим доступу. -https://nazk.gov.ua/news/rezultaty-sociologichnogo-

doslidzhennya-shchodo-rivnya-korupciyi-v-ukrayini-provedenogo-za  

10. Стамбульський план дій з боротьби проти корупції. — Заголовок з екрану. — 

Електронний ресурс. — режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04  

11. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016  № 126, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848 

12. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 

року №839 

13. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 

затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 

року № 31 

14. Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції 10.02.2017 № 56, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 р. за № 201/3006. 

15. Порядок  підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до 

Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, 

затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  08.12.2017  

№ 1379, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  22 січня 2018 р.  

за № 87/31539. 

16. Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 

Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції 28.07.2016 № 1, зареєстрованим в 

 Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 р. за № 1184/29314. 

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2015-2017 роки» від 29 квітня 2015 р. № 265. 

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану першочергових 

заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647-р.  

19. Рішення НАЗК «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 

10.06.2016р. № 2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за № 

958/29088. 

20. Рішення НАЗК «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем 

корупційних ризиків» від 17.06.2016 № 2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 

липня 2016 р. за № 987/29117.  

 

 

 

http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/alternative_report/
https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorupciyna
https://nazk.gov.ua/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-zasady-derzhavnoyi-antykorupciynoyi-polityky-v-ukrayini-antykorupciyna
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-1.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-1.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-1.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-1.pdf
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Додаток до робочої програми навчальної дисципліни  

«ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА 

АДМІНІСТРУВАННІ»  

(Модуль 1  «Система антикорупційної політики»)  

для здобувачів 

 

 

Викладач: Ткаченко Ігор Валентинович кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

співробітник з виборчих проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. (318 к. черв.корп) 

e-mail 1979i@ukr.net    igor.tkachenko@osce.org 

 

Індивідуальні практичні завдання 

 

Самостійна робота №1. Письмова робота до теми Міжнародні стандарти 

антикорупційної політики: зв’язок між державною антикорупційною політикою та 

міжнародними зобов’язаннями України 

 

Завдання: проаналізувати результати виконання зобов’язань Україною в рамках: 

1) Четвертого раунду оцінювання ГРЕКО « Запобігання корупції серед народних депутатів, 

суддів та прокурорів» від 23.06.2017 року; 

2) Четвертого оціночного звіту за результатами виконання Україною зобов’язань в рамках 

Стамбульського антикорупційного плану ОЕСР. 

Підготувати план виконання Україною рекомендацій за звітами ГРЕКО та ОЕСР, 

сформувавши комплексні заходи, виділивши базові (ключові) рекомендації зі звітів, 

спрямовані на виконання Україною зобов’язань  в антикорупційній сфері, за такою формою: 

 

зобов’язання 

в Рамках звіту 

ГРЕКО 

зобов’язання 

в Рамках звіту 

ОЕСР 

Чи передбачено 

законодавством 

України на момент 

оприлюднення звіту 

(так/ні) 

Якщо так, вказати чим 

передбачено 

Пропозиції щодо 

способу імплементації 

зобов’язання 

(зміст 

пропозиції/визначити 

відповідальний за 

впровадження 

орган/встановити 

строки) 

… … … … 

  

Література підготовки самостійної роботи №1: 

1. Звіт за результатами четвертого раунду оцінки України: запобігання корупції серед 

народних депутатів, суддів та прокурорів. – Електронний ресурс. – режим доступу: 

https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206  

2. Anti-corruption reforms in Ukraine 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption 

Action Plan (Антикорупційні реформи в Україні. Четвертий раунд оцінки виконання 

Стамбульського антикорупційного плану дій (англ). — Заголовок з екрану. — 

Електронний ресурс. — режим доступу:https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-

Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf  

 

 

 

 

mailto:1979i@ukr.net
https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206
https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/ACN-Ukraine-Round-4-Monitoring-Report-ENG.pdf
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Додаткова література: 

2. Оціночні звіти групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо стану корупції 

в Україні. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep 

3. Стамбульський план дій з боротьби проти корупції. — Заголовок з екрану. — 

Електронний ресурс. — режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04     

4. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Практическое руководство для 

экспертов мониторинга. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу:  

http://www.oecd.org/corruption/acn/IAP-Manual-Monitoring-Experts-RUS.pdf  

 

 

Термін виконання: з 20 березня по 30 квітня 2020 р. 

Термін подання роботи: до 30 квітня надіслати на електронну адресу викладача. 

Обсяг: 2-3 сторінки (до 3 000 знаків з пробілами) формату А4 на аналіз кожного з 

питань.  

Максимальна оцінка – окремо 20 балів за аналіз 1 питання з завдання. Максимальна 

сумарна оцінка складає 40 балів. 

Критерій оцінювання: цілісність та самостійність письмової роботи, демонстрація 

критичного осмислення базових проблем формування та реалізації антикорупційної політики 

України та напрямків її подальшої реалізації. 

 

 

Самостійна робота №2. Підготовка проекту оцінки корупційних ризиків в діяльності 

державної організації 

 
Завдання:  

Послуговуючись вимогами законодавства України ідентифікувати корупційні ризики в 

діяльності будь-якої державної організації/установи та описати їх за нижче вказаною формою  

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків в діяльності державної установи 

Ідентифікований 

корупційний ризик 

Опис 

ідентифікованого 

корупційного 

ризику 

Чинники 

управлінської 

діяльності, які 

впливають на 

наявність 

корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

ризику у вигляді 

корупційного 

правопорушення 

або 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією 

… … … … 

Наприклад: 

Кадрова робота в 

(назва 

установи/організації) 

…Відсутність 

критеріїв 

розроблення 

ситуаційних завдань 

для вступу на 

Відсутність 

критеріїв 

розроблення 

ситуаційних завдань 

для вступу на 

державну службу в 

установі/організації 

та методів їх оцінки 

Критерії підготовки 

та оцінювання 

ситуаційних завдань 

кандидатів не 

визначені на рівні 

правил і процедур 

діяльності конкурсної 

комісії 

Наявність 

правопорушень 

пов’язаних з 

корупцією: конфлікт 

інтересів, а також 

корупційних 

правопорушень: 

неправомірна вигода  

http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966_001-04
http://www.oecd.org/corruption/acn/IAP-Manual-Monitoring-Experts-RUS.pdf
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державну службу в 

Міністерстві 

може призводити до 

надання 

необґрунтованих 

переваг конкретним 

кандидатам членами 

комісії 

установи/організації 

 

 

Література для підготовки самостійної роботи №2: 

 

1. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016  № 126, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848. 

2. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 

затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 

року № 31. 

3. Порядок  підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до 

Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, 

затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  08.12.2017  

№ 1379, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  22 січня 2018 р.  

за № 87/31539. 

 

Електронні ресурси: 

 

1. Аналіз виконання антикорупційних програм Національним агентством з питань 

запобігання корупції. — Заголовок з екрану. — Електронний ресурс. — режим доступу:  

https://nazk.gov.ua/analiz-vykonannya-antykorupciynyh-program     

2. Антикорупційна програма Генеральної прокуратури на 2017 рік. — Заголовок з екрану. 

— Електронний ресурс. — режим доступу: 

https://www.gp.gov.ua/ua/adminkor.html?_m=publications&_t=rec&id=218654  

3. Антикорупційна програма Мінекономрозвитку на 2017 рік. — Електронний ресурс. — 

режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e144dda-c68d-48f4-

a2f9-bb1df356c339&title=AntikoruptsiinaProgramaMinekonomrozvitkuNa2017-Rik  

4.  Запобігання корупції - Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її 

виконання. — Електронний ресурс. — режим доступу: 

http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_zapobigannya_korupcii___antikorupciyna_programa_mvs_ta_infor

maciya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm  

 

Термін виконання: з 20 березня по 30 квітня 2020 р. 

Термін подання роботи: до 30 квітня надіслати на обидві електронні адреси викладача. 

Обсяг: 5-7 сторінок (орієнтовно 6 000 знаків з пробілами) формату А4 на аналіз кожного 

з питань.  

Максимальна оцінка складає 10 балів. 

Критерій оцінювання: цілісність та самостійність письмової роботи, розуміння та 

осмислення сутності корупційних ризиків, їх значення для належної організації управлінської 

діяльності державної установи/організації, демонстрація вмінь і навичок з виявлення 

корупційних ризиків, їх ідентифікації та зв’язку з відповідними корупційними 

правопорушеннями. 

 

https://nazk.gov.ua/analiz-vykonannya-antykorupciynyh-program
https://www.gp.gov.ua/ua/adminkor.html?_m=publications&_t=rec&id=218654
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e144dda-c68d-48f4-a2f9-bb1df356c339&title=AntikoruptsiinaProgramaMinekonomrozvitkuNa2017-Rik
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4e144dda-c68d-48f4-a2f9-bb1df356c339&title=AntikoruptsiinaProgramaMinekonomrozvitkuNa2017-Rik
http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_zapobigannya_korupcii___antikorupciyna_programa_mvs_ta_informaciya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm
http://mvs.gov.ua/ua/pages/232_zapobigannya_korupcii___antikorupciyna_programa_mvs_ta_informaciya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm

