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АНОТАЦІЯ 

 Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система 

організаційних та дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 

освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до 

державних стандартів освіти. Він здійснюється у наступних формах: 

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, 

практична підготовка, контрольні заходи. 

 Якщо основні навчальні заняття у вищих навчальних закладах 

здійснюються у формі лекцій, практичних, семінарських, індивідуальних 

занять та консультацій, як правило, в навчальному закладі, то самостійна 

робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять і необов’язково у 

навчальному закладі, така робота може бути проведена в домашніх умовах, 

бібліотеках, комп’ютерних класах (лабораторіях) та інших місцях. У 

необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу 

студента до потрібних дидактичних засобів. 

 Самостійна  та індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни 

«Правові та організаційні засади протидії корупції» в Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ забезпечена необхідною 

кількістю підручників, навчальних та методичних посібників, 

практикумів,крім того при її здійсненні студент має право використовувати 

вказані в списку рекомендованої літератури адреси Інтернет ресурсів 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Методичні рекомендації щодо організації самостійної підготовки до 

занять з дисципліни «Правові та організаційні засади протидії корупції», 

складені відповідно до навчальної програми з цієї дисципліни навчального 

плану Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

розраховані для підготовки студентів і призначені для здійснення підготовки 

юристів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр. 

 Метою самостійної підготовки є ознайомлення з основними 

теоретичними положеннями Адміністративного права, закріплення ними 

таких форм і напрямків діяльності державних органів, їх посадових осіб, які б 

забезпечували повсякденний демократичний режим адміністративно-

правових відносин в сфері протидії корупції Тобто, прищеплення майбутнім 

юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання 

ними своїх службових обов’язків, засвоєння необхідності неухильного 

дотримання вимог законності в практичній діяльності. 

Під час вивчення дисципліни «Правові та організаційні засади 

протидії корупції», слід враховувати положення Концепції 

адміністративної реформи, Антикорупційної стратегії на 2014 – 2017 

рокиреформи адміністративного права та інших нормативно-правових 



актів, які стосуються питань реформування інститутів адміністративного 

права  в частині протидії корупції 

 Нормативні акти та література, які наведені в методичних 

рекомендаціях, складають основну джерельну базу курсу, однак це не 

виключає можливості використання й інших джерел. Тим більше слід завжди 

пам’ятати про те, що сьогодні наше суспільство знаходиться у стані 

постійних змін, які торкаються всіх сфер життя. Тому є нагальна потреба 

слідкувати за змінами у державно-правовому просторі – розвитку державних 

інститутів, законодавства тощо, враховуючи їх при підготовці до складання 

заліків, іспитів, підготовці до вступу у навчальний заклад. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

з предмету «Правові та організаційні засади протидії корупції» 

 

Завдання для самостійної роботи 

Для виконання самостійної роботи слід додатково вивчити питання 

запропоновані до кожної теми. На підставі опрацьованого матеріалу студенту 

пропонується на власний вибір скласти 3 (три ) адміністративно-правових 

актів, пов’язаних з протидією корупції . Оформлення документу може бути 

печатним або від руки. Кожен документ має бути складений від імені 

студента та ним підписаний. На його оборотній сторінці або окремому 

аркуші повинна бути невелика анотація з вказівкою до яких адміністративно-

правових відносин належить адміністративно-правовий акт, нормативні 

підстави його складання. На кожному з  документів має стояти окремо 

прізвище та номер групи. 

 

Індивідуальні завдання 
Для виконання індивідуального завдання слід підготувати реферат або 

доповідь з 3 (трьох) самостійно обраних студентом тем курсу «Правові та 

організаційні засади протидії корупції» в додатку до них мають бути 

ксерокопії не менше 3 (три) публікацій за обраною тематикою. Слід 

підкреслити, що одна з публікацій повинна обов’язково стосуватися 

міжнародного досвіду або бути іноземного походження. Для цього слід 

використовувати ресурси Інтернету, фонди Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського,  наукової бібліотеки ДДУВС та інших. Необхідні 

Вам джерела слід шукати в юридичних наукових журналах, наукових 

виданнях вищих навчальних закладів України та країн СНД. За бажанням 

студент має право отримати індивідуальне завдання по узгодженню з 

викладачем. 

 

 

Приблизний перелік тем рефератів 

 
1. Сучасне конодавство у сфері запобігання корупції. 

2. Поняття корупції. Корупційне правопорушення. Правопорушення, 

пов’язані з корупцією. 

3. Потенційний конфлікт інтересів. Реальний конфлікт інтересів. 

Приватний інтерес. Неправомірна вигода. 

4. Суб’єкти, на яких поширюється дія  Закону України  «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року. 

5. Статус Національного агентства з питань  

запобігання корупції 

6. Склад Національного агентства з питань запобігання корупції. 

7. Склад конкурсної комісії. 

8. Повноваження конкурсної комісії. 



9. Повноваження Голови та заступника Голови Національного агента. 

10. Повноваження членів Національного агентства. 

11. Організація діяльності Національного агентства. 

12.  Гарантії незалежності Національного агентства. 

13. Повноваження Національного агентства. 

14.  Права Національного агентства. 

15. Уповноважені особи Національного агентства. 

16. Контроль за діяльністю Національного агентства. Громадська рада при 

Національному агентстві. 

17.  Соціальний захист членів та працівників апарату Національного 

агентства. 

18.  Антикорупційна політика. 

19.  Антикорупційна програма. 

20.  Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. 

21.  Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 

22.  Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням. 

23. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Заходи зовнішнього 

та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.  

24. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем. Форми зовнішнього 

контролю. 

25.  Правила етичної поведінки (Розділ 6 Закону України «Про запобігання 

корупції»). 

26.  Фінансовий контроль.  

27.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції. 

28.  Інші механізми запобігання і протидії корупції.  

29. Спеціальна перевірка. 

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

корупцією правопорушення. 

31.  Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

32.  Антикорупційна програма юридичної особи. 

33.  Правовий статус Уповноваженого з антикорупційної програми. 

34.  Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

35. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції. 

36.  Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

37.  Статус Національного антикорупціонного бюро України. 

38.  Загальна структура і чисельність Національного антикорупційного 

бюро. 

39.  Керівництво діяльністю Національного бюро.  Порядок призначення 

та звільнення. 

40.  Повноваження Директора Національного бюро. 

41.  Повноваження директорів територіальних управлінь Національного 

бюро. 



42.  Правовий статус працівників Національного бюро. 

43.  Обмеження стосовно працівників Національного бюро. 

44.  Обов’язки Національного бюро. 

45.  Права національного бюро. 

46.  Застосування засобів впливу, спеціальних засобів та вогнепальної 

зброї. 

47.  Правовий та соціальний захист працівників Національного бюро. 

48.  Підрозділи внутрішнього контролю Національного бюро. 

49.  Зарубіжний досвід участі громадських організацій у заходах щодо 

протидії корупції. 

50. Адміністративно-примусові заходи протидії корупції. 

 

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення реферату. 

Предмет «Правові та організаційні засади протидії корупції». 

 

Реферативна робота як самостійне навчально-наукове дослідження має 

виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його 

здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних 

проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу 

з теми дослідження. 

Творчий характер реферату зумовлюється тим, що як і доповідь і 

повідомлення на конференціях та семінарах, курсові, магістерські роботи, 

наукові статті тощо, реферативна робота є формою оприлюднення 

результатів самостійного теоретичного дослідження з елементами наукового 

підходу. 

 Виконуючи реферативну роботу, студент самостійно досліджує 

визначену проблему, вивчає нормативні документи, реалізує навички 

аналізувати наукову та навчальну літературу, її оцінювати, висловлювати і 

аргументувати власні думки, робити висновки. Виконання реферату 

передбачає систематизацію, розширення теоретичних і практичних знань з 

обраної студентом теми та застосування цих знань при вирішенні конкретних 

навчальних, практичних та інших завдань. 

Студентом надається право вільного вибору теми, яке припускається за 

узгодженням з викладачем. Пропонуючи свою тему реферату, студент має 

обґрунтувати актуальність та доцільність її розробки.   Не рекомендується 

виконувати реферативну роботу на одну й ту ж тему декільком студентам. 

Викладач дисципліни надає допомогу у виборі теми, розробці плану 

реферату, доборі літератури, методології та методів дослідження, здійснює 

систематичне консультування студента з питань змісту та організації 

написання реферату, контролює її виконання. 

Підготовка і захист реферату включає такі етапи :   1) вибір теми та її 

реєстрація ( якщо це буде вимога викладача);   2) складання бібліографічного 

списку за обраною темою;   3) вивчення навчальної та наукової літератури, 



нормативних актів, матеріалів з практики;  4) написання реферату та його 

оформлення; 5) захист реферату. 

Велике значення має вибір теми, визначення мети і завдань реферату. 

Правильний вибір включає усвідомлення  всього кола питань, які належить 

дослідити і висвітлити. Під час вибору теми важливо ознайомитись з 

літературою, новітніми дослідженнями з даної проблематики, оцінити стан її 

розробки. При виборі студентом теми реферати можуть бути корисними 

консультації, методична допомога викладачів кафедри. 

Рекомендований обсяг реферату повинен складати 15 сторінок 

друкованого тексту: 1 аркуш титульна сторінка, 1 аркуш план, 1 аркуш вступ, 

11 аркушів зміст реферату, 1 аркуш висновок, 1 аркуш література (в разі 

рукописного тексту – 20 сторінок). 

До реферату висуваються такі основні вимоги: 

 актуальність теми, відповідність її сучасному стану та перспективам 

розвитку юридичної науки і практики; 

 чітка характеристика мети і завдань дослідження; 

 узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні 

рекомендації. 

Структура реферату повинна бути такою: 

 титульна сторінка; 

 вступ (розкриваються актуальність теми, мета і основні завдання); 

 зміст (одне питання яке може складатися з одного розділу і декілька 

підрозділів); 

 висновки (у них підводяться підсумки проведеної роботи, 

формулюються пропозиції і висновки автора, що випливають із усієї 

роботи);  

 списку використаної літератури; 

 додатків (ксерокс всієї використаної літератури) 

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату і заповнюється за 

визначеними правилами (див Додаток «А»). 

 Після титульного аркуша розташовується план реферату. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок, вступу, одного питання 

(яке може складатись з одного розділу і декілька підрозділів), 

загальних висновків, списку використаних джерел і літератури, 

додатків. 

Вступ, його композиція. Вступна частина реферату повинна 

відображати сутність і стан дослідженої проблеми та її значимість, підстави 

та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення 

дослідження. 

  У висновках викладають найбільш важливі результати, які повинні 

містити формулювання розв’язаної проблеми (задачі). Формулюють також 

рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів. У 

висновках необхідно обґрунтувати достовірність здобутих результатів. 



Список використаних джерел та літератури. Завершальна частина 

реферату – це бібліографічний покажчик, тобто список використаних джерел 

і літератури, який є елементом бібліографічного апарату виконаної роботи. 

Він містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел і 

літератури такі: 1) необхідно дотримувати повну відповідність між 

первинними посиланнями і бібліографічними позиціями у списку. Не 

допускається, щоб будь-яка назва наукового твору, на який є посилання у 

тексті, не була включена до бібліографічного списку і навпаки; 2) слід 

вказувати всі вихідні дані щодо використаних книг, статей, рецензій, 

довідників із зазначенням основних елементів бібліографічного опису з 

позначенням загальної кількості сторінок описуваної наукової праці. 

Загальноприйняті правила опису використаної літератури вимагають, 

щоб про кожний документ ( книгу, статтю тощо) подавалися повні 

бібліографічні відомості: 

 прізвище та ініціали автора; якщо книжка написана декількома 

авторами, то перераховують або всі прізвища за порядком, в якому 

вони вказані в книжці, або лише прізвище та ініціали першого автора, 

після чого роблять приписку «та ін..»; 

 повна і точна назва книжки, яка не береться у лапки4 підзаголовок, 

який  уточнює назву ( якщо він указаний на титульному листку); дані 

про повторне видання;  

 назва міста видання книжки в називному відмінку; 

 назва видавництва, рік видання. 

Наприклад: 
1. Державне управління: європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та 

ін.; За заг.ред. Авер’янова В.Б. – К.: Юстиніан, 2007. – 288 с. 

 

Оформлення реферату 

 

Реферат повинен бути у м`якій папці. Він повинен відповідати 

правилам оформлення, наведеним нижче. 

Текст реферату оформлюють рукописним або за допомогою 

комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 

мм). Рекомендується використання шрифту Times New Roman текстового 

редактора Word, кегель – 14, через півтора міжрядкових інтервали. 

Друкується до тридцяти рядків на сторінку, що містить 1600-1700 

друкованих знаків. Сучасні комп’ютерні текстові редактори самостійно 

регулюють кількість знаків у рядку. 



Текст необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 

30 мм, верхній, нижній – 20мм, правий – 10-15 мм. Шрифт друку повинен 

бути чітким, щільність тексту – однаковою. Абзацний відступ повинен 

дорівнювати 5 знакам. Можна подати таблиці та ілюстрації на аркушах 

формату А3. 

Титульний аркуш має бути оформлений відповідно до вимог, які 

зазначені у зразку (додаток «А»). На титульному аркуші реферату 

обов’язково вказується назва навчального закладу; кафедра; прізвище, ім’я, 

по батькові автора; тема роботи; посада, прізвище та ініціали викладача; 

місце та рік написання. 

У разі якщо робота виконана у вигляді рукопису, до неї висуваються 

додаткові вимоги: текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно, чітко; 

кількість рядків тексту на сторінці – не менше ніж 30 (при цьому 

враховуються назви структурних підрозділів письмової роботи); абзацний 

відступ має дорівнювати 15-20 мм, інтервал між словами – 3-6 мм. 

При написанні роботи курсант повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться у тексті. Посилання дають 

змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про 

цитування документа, надають необхідне інформацію щодо нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг тощо. Посилатися слід 

на останні видання публікацій (2009-2011рр). На більш ранні видання 

можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який 

не включено до останнього видання. 

Посилання у тексті роботи слід позначати порядковим номером за 

списком використаних джерел і літератури, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад: «… у працях [1-6]…», або в кінці сторінки. 

Наприклад:  

[3, с.17] – по тексту; 

3. Білоконь М.В. Державне управління у сфері охорони громадського 

порядку: монографія / М.В. Білоконь. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. – 700 с. – C.17 - В кінці сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів ( курсантів, слухачів) 
  

Бали  Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й 

обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно 

викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні 

відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: витриманий обсяг, 

дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але не достатньо 

обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему 

й викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені деякі 

недоліки. Не обгрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні 

неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені недоліки. 

Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у судженнях; 

не витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при 

захисті дані неповні відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише частково; 

допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на додаткові питання; 

під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів (курсантів, слухачів) 

 

Бали  Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність проблеми. Проблема 

розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним 

використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Робота логічна, 

послідовна, композиційно чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти 

громадського життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті проблеми. 

Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім 

використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Власна думка 

аргументована фактами громадського життя або особистим досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема розкрита з 

використанням основних термінів і понять у контексті відповіді (теоретичні зв'язки й 

обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї 

думки з опорою на факти.  



2 
Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. Власна думка не 

достатньо аргументована фактами громадського життя або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому рівні без 

аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або особистого 

досвіду) не в контексті завдання. 

 


