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Назва 

навчальної 

дисципліни  

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Суббот Анатолій Іванович , доктор 

юридичних наук, професор 

 (http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: a_subbot@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1453-9379 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=S4pgXtMAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул.Проскурівська, 57  

ауд. 227: 

Суббот Анатолій Іванович: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Суббот Анатолій Іванович: середа з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Під час вивчення навчальної дисципліни здійснюється огляд міжнародного та 

національного антикорупційного законодавства, висвітлюються механізми 

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним 

з корупцією, розглядаються питання електронного декларування та 

моніторингу способу життя, окремі аспекти відповідальності за 

правопорушення, пов’язані з корупцією тощо.  

Засвоєння основних положень із забезпечення прав людини в правоохоронній 
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діяльності сприятиме підвищенню правової культури здобувачів вищої освіти, 

виробленню навичок самостійного аналізу правової дійсності, вмінню 

використовувати набуті знання під час практичної діяльності та вихованню у 

них глибокої поваги до загальновизнаних моральних і правових цінностей. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

1. здатність застосовувати знання при порушенні антикорупційного 

законодавства; 

2. знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

3. здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності: 

1. здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції; 

2. здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом 

права і антикорупційної діяльності; 

3. здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок щодо запобігання корупції у 

діяльності правоохоронних органів; 

4. здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел щодо 

запобігання корупції правоохоронними органами; 

5. здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок; 

6. здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти 

при порушенні антикорупційного законодавства; 

7. здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів 

(проступків); 

8. здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих 

під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і 

комунальної власності; 

9. здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб у 

сфері запобігання корупції. 

Результати 

навчання 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

1. збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її; 

2. формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки; 

3. здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними 

особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події у сфері запобігання корупції; 

4. здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин щодо вчинення 

корупційних правопорушень; 

5. застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення кримінального злочину чи адміністративного 

правопорушення; 



6. використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку 

в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина; 

7. вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, 

вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти 

і постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання –1-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни -  вибіркова. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3 кредита ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 74 годин, 

лекційних - 10 годин, семінарських - 6 годин.  

Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

-./ -/ 8 

Поняття та сутність 

корупції, її види та 

наслідки 

Дослідження 

проблемних питань,  

індивідуальні 

завдання. 

 
СРС –5 

2./ 2 / 8 

Нормативно-правове 

забезпечення  

запобігання та 

протидії корупції в 

Україні 

Усний виклад, 

слайдові презентації, 

дискусійні 

обговорення, 

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –5 

2./ - / 10 

Правовий статус 

суб’єктів, 

уповноважених на 

здійснення заходів, 

щодо запобігання та 

протидії корупції 

Усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань,  

індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1 

СРС –5 

1./ - / 8 

Заходи щодо 

запобігання та 

протидії корупції 

Дослідження 

проблемних питань,  

індивідуальні 

завдання. 

 

СРС –5 



1./ 2 / 11 

Поняття, види та 

способи 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

Усний виклад, 

дискусійні 

обговорення 

проблемних питань, 

тести,  індивідуальні 

завдання, слайдові 

презентації. 

Лекція – 1 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –5 

-./ - / 10 

Правове регулювання 

фінансового 

контролю 

Дослідження 

проблемних питань,  

індивідуальні 

завдання. 

 

СРС –5 

2./ 2 / 9 

Юридична 

відповідальність  

за правопорушення, 

пов’язані з 

корупцією 

Усний виклад, тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, слайдові 

презентації. 

Лекція – 1 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –5 

2./ - / 10 

Зарубіжний досвід 

організаційно-

правового  

забезпечення 

запобігання та 

протидії корупції 

Усний виклад, 

дискусійні питання, 

індивідуальні 

завдання, слайдові 

презентації. 

 
Лекція – 1 

СРС –5 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Правове регулювання запобігання та протидії корупції» 

розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Правове регулювання запобігання та протидії 

корупції», які розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає 2 теоретичних 

питання та 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М.Михненко, О.В.Руснак, 

А.М.Мудров та ін. ; за ред. А.М. Михненка. 4-те вид., переробл. й доповн.  К.: 

ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2013.  666 с. 

2. Топчій В.В., Шкелебей В.А., Супрун Т.М. Т 58 Публічно-правова протидія 

корупції: навчальний посібник / В.В. Топчій, В.А. Шкелебей, Т.М. Супрун.  

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 208 с.  

3. Запобігання корупції, очищення влади та фінансовий контроль у воєнній 

сфері України (2-ге видання): Навчальний посібник (електронне видання) / 

Автори-укладачі С.П. Пасіка, О.О. Опанасенко та інші // За заг. ред. В.В. 

Балабіна, К.: ВІ КНУ, 2016. 315 с. 

4.Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б. М. Головкін, К. А. 

Автухов, М. Ю. Валуйська, С. Ю. Лукаше- вич та ін. ; за ред. Б. М. Головкіна і 

С. Ю. Лукашевича. Харків : Право, 2018. 288 с. 

5. Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції: навч. посіб. К.: 

НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018, 252 с. 



6. Антикорупційне право: навч. посіб./В.І.Литвиненко, Ю.П.Лісовська, 

П.М.Лісовський. К.: Кондор, 2019. 240 с. 

7.Відповідальність за корупційні правопорушення : навч. посіб. В 42 Є. О. 

Алісов, В. В. Мартиновський, В. Я. Настюк, О. М. Шевчук.  Х. : Юрайт, 2017.  

168 с.  

8.Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. 

Практичний посібник / [Банчук Олександр]; Швейцарсько-український проект 

«Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». К. : ТОВ «Софія-A».  2012. 88 

с. 

9. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз/ Г. В. Кохан; 

Нац. ін-т стратег. досліджень.  К. : НІСД, 2013.  230 с. 

10.Цибульська М.Л. Причини та умови, що призводять до порушення 

антикорупційного законодавства та заходи їх усунення.  Полтава, 2010. 67с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конференціях, тренінгах, круглих 

столах за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 
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Викладач дисципліни: 

професор  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________        А.І. Суббот 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

15 вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________        І.Л. Самсін 
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Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк. 

 


