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 Теми семінарських занять 

 

ТЕМА № 1. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА 

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

Корупція як явище в Українському суспільстві: правова та соціальна 

характеристика 

Історичний досвід протидії корупції в Україні 

Корупція як правова категорія: законодавчий аспект 

Корупційна ситуація в Україні: характеристика основних джерел 

оцінювання  

4.1. Оцінка корупції в програмних документах, Указах Президента 

України, рішеннях уряду та інших підзаконних актах 

4.2 Показники офіційної статистики щодо корупційної ситуації в 

Україні 

4.3 Результати соціологічних досліджень громадської думки, які 

проводяться національними та закордонними організаціями 

4.3. Оцінка протидії корупції керівництвом держави  

4.4. Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної 

політики. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

корупція, корупційні діяння; корупційна ситуація, оцінка корупції, 

характеристика основних джерел оцінювання, державна антикорупційна 

політика 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 2, 4, 7-13. 

 

ТЕМА № 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Семінарське заняття № 2 – 4 год. 

 

План 

Джерела та правова основа державної антикорупційної політики в 

Україні:  

Міжнародні документи щодо протидії корупції 

Законодавство України щодо протидії корупції 

Відомчі нормативні акти щодо протидії корупції 
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Шляхи вдосконалення правових основ протидії корупції 

 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

джерела, правова основа протидії корупції, міжнародні документи щодо 

протидії корупції, законодавство України щодо протидії корупції, відомчі 

нормативні акти.. 

 

 

Рекомендована література до Теми 2: 6, 8-12, 18. 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ПРАВООХРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З 

КОРУПЦІЄЮ 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

 

План 

Поняття і класифікація суб’єктів державної антикорупційної політики 

Компетенція суб’єктів державної антикорупційної політики 

Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт формування і 

реалізації державної антикорупційної політики 

Місцеві органи публічної влади як суб’єкти реалізації державної 

антикорупційної політики 

Інститути громадянського суспільства як учасники процесів 

формування і реалізації державної антикорупційної політики 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: с 

суб’єкти державної антикорупціонної політики, їх компетенція, особливості 

формування та здійснення повноважень 

 

Рекомендована література до Теми 3: 2, 4, 6, 21. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

 

План 

1. Загальна характеристика міжнародного досвіду протидії корупції  

2. Досвід протидії корупції (на прикладі): 

 а) США;б) Великобританії; в) Франції г) Німеччини; д) КНР е) 

Сінгапуру, ж). Японії, з) країн пострадянського простору; і) інших країн світу 

3. Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо 

протидії корупції 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародний досвід протидії корупції.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 2, 4, 7-13. 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХРОННИХ ОРГАНІВ 

ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

Механізм адміністративно-правового регулювання взаємодії органів 

внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції та його 

елементи 

Форми взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій 

у протидії корупції 

Принципи взаємодії органів внутрішніх справ та громадських 

організацій у протидії корупції 

Напрями оптимізації організації взаємодії органів внутрішніх справ та 

громадських організацій у протидії корупції 

 

  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правоохоронні органи, громадські організації, адміністративо-правове 

регулювання, взаємодія, форми взаємодії, принципи взаємодії 

 

Рекомендована література до Теми 5: . 

 

ТЕМА 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ 

ПРОтИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Семінарське заняття № 6 – 4год. 

 

План 

Загальна характеристика адміністративно-примусових заходів протидії 

корупції 

Адміністративно-попереджувальні заходи протидії корупції 

Адміністративно-правові заходи припинення корупції 

Особливості відповідальності за адміністративні корупційні 

правопорушення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

адміністративно-примусові заходи, адміністративно-попереджувальні заходи, 

заходи припинення 
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Критерії оцінювання 

  Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів (слухачів) на семінарських та практичних 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. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. Наводяться приклади з діяльності правоохоронних органів, 

додатково проводяться приклади та аналогія досвіду правозастосування   

європейських країн, міжнародна практика протидії корупції. Активність 

студента демонструється протягом усього навчального заняття. 

Враховуються підготовлені реферати, повідомлення, виступи, творчі есе 

тощо. Підготовлено наукову статтю, тези наукової конференції з питань 

теми навчального заняття 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; 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, теорії та 

правозастосовної практики. Бракує порівнянь з іншими темами курсу, 

галузями права та міжнародним досвідом. Активність на занятті не 

систематична. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. Активність 

на занятті епізодична 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі 

з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 

усунення. 
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1 

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. Під час заняття не 

проявив ніякої активності у доповненнях до відповідей, розгляду 

дискусійних питань. 

0 Відсутність на занятті 
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Рекомендована література 

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст.  

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : ратифіковано із 

заявами Законом України № 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006 // ВВР. – 2006. – 

№ 50. – Ст. 496. 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 : 

ратифікован Україною 01.01.2010 // ВВР. – 2007. – № 49. – С. 2048. 

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року // ВВР. – 

2014ю - № 49. - ст.2056) 

 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 

жовтня 2014 року. // ВВР. – 2014ю - № 49. - ст.2056) 

 

Закон України «Про очищення влади» (про люстрацію) від 16 вересня 2014 

року. // ВВР. – 2014ю - № 49. - ст.2056) 

 

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року // ВВР. – 2014ю - 

№ 49. - ст.2056) 

 

 

Підручники: 

Авер'янов В. Б. Права громадян у сфері виконавчої влади : адміністративно-

правове забезпечення реалізації та захисту : монографія / Авер'янов В. Б., 

Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін. ; НАН України ; Інститут держави і права 

ім. В.М.Корецького ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ : Ліра, 2008. – 585 c.  

Авер'янов В. Б. Державне управління : європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., 

Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : 

Юстиніан, 2007. – 288c. 

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : академ. курс : підруч. для 

студ. юрид. спец. ВНЗ / Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., 

Голосніченко І. П., Ківалов С. В. – К. : Юридична думка, 2007. – Т. 2 : 

Особлива частина. – 2009. – 600 с. 

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс : [підруч. 

для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. / Авер'янов В. Б., Андрійко О. 

Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Ківалов С. В. ; НАН України ; Інститут 

держави і права ім. В.М.Корецького. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1 : 

Загальна частина. – 583с. 

Авер'янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право / Авер'янов В. Б., 

Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін. ; НАН України ; Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. – 668 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/251-16
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Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : Академічний курс : [підруч. 

для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. / Авер'янов В. Б., Битяк Ю. 

П., Зуй В. В., Кубко Є. Б., Лук'янець Д. М. ; НАН України ; Інститут держави 

і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива 

частина. – К. : Юридична думка, 2005. – 624 с.  

Авер'янов В. Б. Державне управління : теорія і практика / Авер'янов В. Б., 

Цвєтков В. В., Шаповал В. М., Кисіль С. П., Кривенко Л. Т. ; НАН України ; 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 

431 с. 

 

Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підруч. / Битяк Ю. П. (ред.), 

Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. – К. : Юрінком Інтер, 

2005. – 544 с.  

 

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник/ В. К. Колпаков, 

О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

 

 

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник / 

С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 c. 

 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

Монографії та інші наукові видання: 
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