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1. Теми семінарських  занять 
 

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТО ПРО ЗАПОБІГАННЯ І 

ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ 

 

Семінарське  заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та ознаки корупції. 

2. Принципи запобігання і протидії корупції. 

3. Загальна характеристика законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції.  

4. Усунення наслідків корупційних правопорушень. 

5. Міжнародна співпраця у протидії корупції. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту антикорупційної діяльності, а  також 

основним принципам запобігання та протидії корупції.  
Рекомендована література до теми 1:  
1. Стеценко С. Г. Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми 

протидії : Монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. – К. : Алерта: КНТ: 

Цетр учб. л-ри, 2008. –  166 с. : іл. 

2. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» / М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. 

– 424 с. 

3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року // 

Голос України від 25.10.2014 — № 206 

4. Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України № 1699-VII від 

14 жовтня 2014 року. // Голос України від 25.10.2014 — № 206. 

5. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 

14 жовтня 2014 року // Голос України від 25.10.2014 — № 206 

6. Розвадовський Б. Антикорупційне законодавство: проблеми 

інституційного забезпечення протидії корупції / Б. Розвадовський // Вісник 

Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 64-69.   
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських  заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


