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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Національне законодавство про запобігання і протидію 

корупції 

1. Дати визначення поняття корупції та її ознаки. 

2. Проаналізувати участь громадськості в заходах щодо запобігання і 

протидії корупції. 

3. Охарактеризувати усунення наслідків корупційних правопорушень. 

4. Дати розгорнуте пояснення небезпеки корупції. 

 

ТЕМА 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

1. Визначити осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

2. Визначити осіб, що прирівняні до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

3. Встановити інші категорії суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

4. Проаналізувати суб’єктів, які беруть участь у запобіганні корупційним 

правопорушенням. 

 

ТЕМА 3. Загальна характеристика превентивних антикорупційних 

заходів 

1. Проаналізувати обмеження щодо використання службового 

становища. 

2. Охарактеризувати обмеження щодо осіб, які звільнились з посад або 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням певних функцій. 

3. Дослідити обов’язок уживати заходів щодо недопущення конфлікту 

інтересів. 

4. Дати характеристику обмеженням щодо одержання подарунків 

(пожертв). 

 

ТЕМА 4. Адміністративні корупційні правопорушення: поняття і 

види 

1. Визначити особливості адміністративних корупційних правопорушень. 

2. Здійснити юридичний аналіз типових складів корупційних 

правопорушень. 

3. Визначити особливості відповідальності за вчинення адміністративних 

корупційних правопорушень. 

4. Охарактеризувати пом’якшуючі і обтяжуючі обставини в справах про 

адміністративні корупційні правопорушення. 

 

ТЕМА 5. Провадження в справах про адміністративні корупційні 

правопорушення 

1. Дати визначення провадження в справах про адміністративні 

корупційні правопорушення. 
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2. Дати перелік стадій провадження в справах про адміністративні 

корупційні правопорушення. 

3. Визначити особливості провадження в справах про адміністративні 

корупційні правопорушення. 

4. Проаналізувати строки і порядок накладення стягнень в справах про 

адміністративні корупційні правопорушення. 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Національне законодавство про запобігання і протидію 

корупції 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поняття корупції та її ознаки. 

2. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції: аналіз 

національного антикорупційного правового масиву.  

3. Міжнародне співробітництво у протидії корупції. 

4. Діяльність громадських організацій у протидії корупції. 

 

ТЕМА 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Загальна характеристика суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

2. Працівники поліції як суб’єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

3. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

4. Основні підходи до класифікації суб’єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення. 

 

ТЕМА 3. Загальна характеристика превентивних антикорупційних 

заходів 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Обмеження щодо використання службового становища 

2. Характеристика конфлікту інтересів.  

3. Види превентивних антикорупційних заходів. 

4. Характеристика спеціальних обмежень. 

 

ТЕМА 4. Адміністративні корупційні правопорушення: поняття і 

види 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 
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1. Поняття і ознаки адміністративного корупційного правопорушення.  

2. Підходи до класифікації адміністративних корупційних 

правопорушень. 

3. Характеристика адміністративних стягнень за вчинення 

адміністративних корупційних правопорушень. 

4. Загальні правила накладення стягнень за вчинення адміністративних 

корупційних правопорушень. 

 

ТЕМА 5. Провадження в справах про адміністративні корупційні 

правопорушення 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Особливості провадження в справах про адміністративні корупційні 

правопорушення. 

2. Характеристика прав і обов’язків осіб, які беруть участь у провадженні 

в справах про адміністративні корупційні правопорушення 

3. Особливості стадій провадження у справах про адміністративні 

корупційні правопорушення. 

4. Докази у справах про адміністративні корупційні правопорушення. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


