
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Організаційно-правові засади запобігання та протидії  

корупції  
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

вибіркова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестрах, першого 

та  другого року навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 
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6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Запобігання корупційним правопорушенням та 

правопорушенням пов’язаним з корупцією посідає 

суттєве місце у загальнодержавній системі превенції 

правопорушень. Необхідність посилення профілактичної 

діяльності в цьому напрямку пояснюється в першу чергу 

тим, що корупційні правопорушення та правопорушення 

пов’язані з корупцією завдають значної шкоди 

суспільству, перешкоджають зміцненню належного 

правопорядку. Деліктогенна ситуація залишається 

однією з найбільш небезпечних соціальних явищ, а 

заходи, що застосовуються для її стабілізації з боку 

держави, бажаного результату поки що не дають. Це 

значною мірою пояснюється тим, що діяльність різних 

державних правоохоронних органів зосереджена 

переважно на виявленні та розкритті вже вчинених 

правопорушень, тобто основні зусилля спрямовуються 

на боротьбу з наслідком, яким є проявлення 

адміністративної деліктності, а не з її причинами та 

умовами. Разом з тим давно відомо, що превенція є 

найефективнішим і найгуманнішим способом протидії 

правопорушенням, потребуючи в той же час 

комплексних зусиль як з боку суспільства і держави в 

цілому, так і окремих її структур. 

Метою вивчення зазначеної навчальної 

дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти– 



 

 

цілісного уявлення щодо актуальних питань запобігання 

корупції; особливості здійснення контролю за 

виконанням повноважень службових та посадових осіб, 

чия діяльність сприяє виникненню потенційних та 

реальних конфліктів інтересів; прищеплення глибоких 

знань діючого законодавства в галузі антикорупційного 

законодавства, умінь та навичок правильного його 

застосування, визначення проблем, що виникають при 

його застосуванні, та шляхів їх усунення; формування 

наукового світогляду тощо. Отже дисципліна 

«Організаційно-правові засади запобігання та протидії 

корупції» відіграє значну роль у підготовці фахівців 

правоохоронної діяльності та правознавців. 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Адміністративне право, Кримінальне право, 

Адміністративна відповідальність, Цивільне право, 

Сімейне право, Адміністративний процес. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік (3 семестр) 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань здобувача вищої освіти здійснюється 

за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та 

тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях 

(аудиторна робота) –      50 балів (на початку кожного 

семестру науково-педагогічний працівник в залежності 

від тематичного плану – кількості семінарських та 



 

 

практичних занять, передбачених тематичним планом - 

визначає максимальну кількість навчальних занять, на 

яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в 

залежності від активності та прояву знань і вмінь 

здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В 

кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового 

балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських 

та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 

(∑кз×5)×0,66 
 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та 

практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час 

семінарських та практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, 

передбачених тематичним планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне 

заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може 

накопичити здобувач вищої освіти на семінарських та 

практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у 

семестрі робочою програмою навчальної дисципліни 

передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 

балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна 

кількість балів за одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу 

успішності ЗВО має право перескладати усі форми 

поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником, але 

не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 



 

 

підсумкового контролю після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії.  

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має  

знати: 

• загальні положення чинного законодавства 

України, зокрема: Конституції України,  Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України,  Законів України: «Про 

Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову 

діяльність», «Про запобігання корупції», наказів та 

інструкцій МВС України щодо запобігання  корупції; 

• значення і поняття корупція, корупційного 

правопорушення, конфлікту інтересів;  

• підстави та усунення конфлікту інтересів; 

• види юридичної відповідальності за корупційні 

правопорушення; 

• особливості притягнення до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень. 

вміти: 

•  користуватися КУпАП та іншими нормативно-

правовими актами, необхідними для здійснення процесу 

запобігання правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

• застосовувати норми чинного кримінального та 

адміністративного законодавства України в конкретних 

правових ситуаціях; 

• тлумачити положення окремих відомчих 

нормативних актів, що регламентують порядок протидії 

корупції. 

12. Основні 

інформаційні джерела 
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практичної інтернет конференції «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України» м.Одеса, 06 
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