
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Антикорупційна політика» 

Кафедра економічної безпеки та фінансових 

розслідувань 

 

 

Статус дисципліни:   вибіркова дисципліна 

Рівень вищої освіти:   другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти:   магістр 

Форми здобуття вищої  

освіти:     заочна 

Мова викладання:   українська 

Навчальний рік:    2  

Форма підсумкового  

контролю    залік 

Прізвище, ім’я, по 

батькові науково-

педагогічного працівника, 

який веде дисципліну, 

науковий ступінь, вчене 

звання, посада, профайл 

викладача:  

 Матвійчук В.В. – професор кафедри економічної безпеки  

 та фінансового розслідування Національної академії  

 внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор.  

Контактний телефон: внутр. тел. 11-75, телефон (044) 520-07-84  

е-mail:          kafedrafv@ukr.net 

 

Консультації:       Очні консультації: щосереди з 14.30 до 16.30 у к.419. 

On-line - консультації:        Вівторок, четвер з 8.30 до 12.30. ZOOM 

Сторінка дистанційного  

курсу:         https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id= 
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Стислий опис навчальної дисципліни 

Мета й завдання навчальної дисципліни. Антикорупційна політика 

представляє собою спеціальну комплексну дисципліну, що займається 

вивченням та розробкою теоретичних і практичних питань протидії корупції.  

Метою вивчення дисципліни «Антикорупційна політика» є засвоєння та 

формування у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетентностей для 

забезпечення ефективної протидії корупції а також здатність ефективно 

використовувати їх у професійній діяльності.  

А також, забезпечити підготовку, спрямовану на формування 

інтелектуального потенціалу висококваліфікованих працівників, що володіють 

основами теоретичних знань в галузі протидії корупції, необхідних для їх 

майбутньої професійної діяльності тощо. 

Метою є: 

- знати законодавство у сфері протидії корупції та основні категорії 

антикорупційної політики, вміти розкрити їх зміст; 

- використовувати економічні закони та знання політико-соціальних 

процесів для прийняття раціональних управлінських та практичних рішень; 

- набути навичок прийняття практичних рішень щодо ефективного 

застосування отриманих знань при виконанні своїх професійних обов’язків. 

- показати обізнаність з основними теоретичними та практичними 

проблемами реалізації антикорупційної політики. 

Тривалість. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 4 год. 

семінарські заняття / практичні  10/4 год. 

самостійна робота 72 год. 

 

Форми та методи навчання. У процесі викладання навчальної 

дисципліни «Антикорупційна політика» для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти передбачене застосування як активних, так і 
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інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, робота в малих групах, семінари-дискусії, ситуаційний аналіз, 

мозкові атаки, презентації. 

Система поточного контролю. Поточний контроль проводиться 

викладачами на всіх видах аудиторних занять (лекційні, семінарські, 

практичні).  

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

здобувачів вищої освіти за визначеною темою. Основна мета поточного 

контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та здобувачами, 

управління навчальною мотивацією.  

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як 

викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - так і здобувачами – 

для планування самостійної роботи.  

Система підсумкового контролю. Залік як форма підсумкового 

контролю проводиться за результатами виконаних студентом завдань, 

визначених програмою навчальної дисципліни. Результати складання заліків 

оцінюються за двобальною національною шкалою 

("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою та ЄКТС й фіксуються у 

відомості обліку успішності, заліковій книжці здобувача вищої освіти.  

Пререквізити: „Економічна безпека”, „Детінізація економіки в Україні”. 

Постреквізити: «Фінансова розвідка», «Основи економічної безпеки та 

ділової корпоративної розвідки». 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна 

«Антикорупційна політика», програмні результати навчання 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Публічне 

управління та адміністрування»: 

Загальні компетентності. 

ЗК3 здатність застосовувати методологію проєктного підходу до 

підвищення якості законодавства у антикорупційній сфері; 
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ЗК7 здатність системного, логічного, функціонального та критичного 

оцінювання характер процесів та явищ (причини виникнення, рушійні сили, 

наслідки, вплив на суспільні відносини), якості законодавства у сфері протидії 

корупційним проявам та готувати пропозиції до проєктів нормативно-правових 

актів з дотриманням вимог щодо їхньої законності, обґрунтованості та 

вмотивованості з метою усунення суперечностей, обґрунтовувати їхню 

доцільність, прогнозувати їхній вплив на економічні відносини. 

Програмні результати навчання: 

ПРН7 вміння самостійно виявляти та аналізувати дискусійні та 

проблемні аспекти у чинних національних/регіональних програмах розвитку 

публічного управління, за результатами чого з використанням методології 

системного аналізу надавати пропозиції щодо змісту 

національних/регіональних програм розвитку публічного управління та 

операціоналізувати їх.  

Знання, уміння, навички 

ПРН7 

навички самостійного збору з різних джерел з використанням засобів 

інформатизації та комп’ютерних технологій правової інформації щодо 

правовідносин в окремих сферах протидії корупції;  

навички пошуку нових знань та використання сучасних методик у 

процесі правотворення та правозастосування інститутів права у сфері 

публічного управління України. 

 

   Структура навчальної дисципліни 

 
Назва теми Види робіт Завдання самостійної 

роботи 

в розрізі тем 

Тема 1. «Актуальні 

проблеми протидії 

корупції». 

Лекція: наочне представлення за 

допомогою ноутбука, проектора. 

Семінарські заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка засвоєння 

теоретичного матеріалу, 

письмова перевірка. 

Вивчення лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

питань семінарського заняття. 

Підготовка до дискусії із 

тематики проблем 

антикорупційного 

законодавства України. 
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Практичне заняття: На кожному 

практичному занятті здобувач 

вищої освіти відповідає на 20 

запитань (тести за темою 

практичного заняття, 

стандартизовані питання, знання 

яких необхідно для розуміння 

поточної теми, питання 

лекційного курсу і самостійної 

роботи, які стосуються 

поточного заняття; демонстрація 

знань і вміння практичних 

навичок відповідно до теми 

практичного заняття. Підготовка 

висновків і презентацій щодо 

результатів вивчення тематики 

«Актуальні проблеми протидії 

корупції». 

Теми рефератів, доповідей: 

1.Особливості провадження в 

справах про корупційні 

правопорушення. 

2. Характеристика прав і 

обов’язків осіб, які беруть 

участь у провадженні в 

справах про корупційні 

правопорушення. 

Тема 2. «Аналіз 

антикорупційного 

законодавства України» 

Лекція: наочне представлення за 

допомогою ноутбука, проектора. 

Семінарські заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка засвоєння 

теоретичного матеріалу, 

письмова перевірка 

Практичні заняття: На кожному 

практичному занятті здобувач 

вищої освіти відповідає на 20 

запитань (тести за темою 

практичного заняття, 

стандартизовані питання, знання 

яких необхідно для розуміння 

поточної теми, питання 

лекційного курсу і самостійної 

роботи, які стосуються 

поточного заняття; демонстрація 

знань і вміння практичних 

навичок відповідно до теми 

практичного заняття. Підготовка 

висновків і презентацій щодо 

результатів вивчення тематики 

стосовно протидії економічним 

злочинам в Україні. 

Вивчення лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

питань семінарського 

заняття. Підготовка до 

дискусії із тематики «Шляхи 

подолання корупції в 

України». 

Теми рефератів, доповідей: 

1Поняття та види 

корупційних правопорушень 

2. Порівняльно -правова 

характеристика 

корупційного та пов’язаного 

з корупцією правопорушення 

3. Поняття та види 

юридичної відповідальності 

за вчинення корупційних та 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

Тема 3. «Суб’єкти 

реалізації антикорупційної 

політики». 

Лекція: наочне представлення за 

допомогою ноутбука, проектора. 

Семінарське заняття: 

індивідуальні та групові 

опитування; перевірка засвоєння 

теоретичного матеріалу, 

письмова перевірка. 

Практичне заняття: На кожному 

практичному занятті здобувач 

Вивчення лекційного 

матеріалу.  

Підготовка до питань 

практичного заняття.  

Теми рефератів, доповідей: 

1. Корупція як соціальне 

явище.  

2. Фактори та причини 

поширення корупції.  
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вищої освіти відповідає на 20 

запитань (тести за темою 

практичного заняття, 

стандартизовані питання, знання 

яких необхідно для розуміння 

поточної теми, питання 

лекційного курсу і самостійної 

роботи, які стосуються 

поточного заняття; демонстрація 

знань і вміння практичних 

навичок відповідно до теми 

практичного заняття. Підготовка 

висновків і презентацій щодо 

результатів вивчення тематики 

«Суб’єкти реалізації 

антикорупційної політики». 

3. Оцінка корупції як 

передумова формування 

антикорупційної державної 

політики. 

4. «Суб’єкти реалізації 

антикорупційної політики» 

 

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної 

дисципліни «Антикорупційна політика» 

З метою організації належного викладання матеріалу з навчальної 

дисципліни «Антикорупційна політика» використовується наступне технічне 

обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор,   програмне забезпечення, яке 

дозволяє ефективно та змістовно демонструвати належну інформацію під час 

занять, а також відповідне програмне забезпечення: ZOOM, VIBER, MOODLE 

та інші, за допомогою якого проводяться дистанційні навчання з навчальної 

дисципліни, пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання пропусків та незадовільних оцінок відбувається під час 

чергування викладачів на кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

добовий наряд, та інші) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням науково-педагогічним працівником.  
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Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що наукові 

роботи, доповіді та інші форми роботи здобувачів вищої освіти будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з 

дотриманням основних нормативних документів Національної академії 

внутрішніх справ:  

1. Положення про організацію освітнього процесу в Національній 

академії внутрішніх справ: рішення Вченої ради НАВС від 18.02.2017, 

протокол № 5/13-5 

2. Положення про академічну доброчесність у Національній академії 

внутрішніх справ: Рішення Вченої ради НАВС від 27 березня 2018 р., протокол 

№ 5, введено в дію Наказ НАВС від 30.03.2018 № 422. 

3. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності в Національній академії внутрішніх справ (Ухвалене рішенням 

Вченої ради від 24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18 № 642); 

4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в 

Національній академії внутрішніх справ (затверджений Рішенням Вченої ради 

Національної академії внутрішніх справ від 12 листопада 2020 року, протокол 

№ 22, уведено в дію наказом НАВС від 08.12.2020 № 1171); 

5. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Національній академії внутрішніх справ 

(рішення вченої ради НАВС від 28.01.2020, протокол № 2, затверджено наказом 

НАВС від 17.02. 2020 № 215). 

 

 

https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/polozh_pro_akadem.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/polozh_pro_akadem.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/2020/polozhennia_vondzpiv_0320.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/2020/polozhennia_vondzpiv_0320.pdf
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Оцінювання результатів навчання 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

залік або екзамен 

Max 60% Мах 40% 

 

40% 

Мах 100% 

 

100% 
Тема 1 

15% 

Тема2 

15% 

Тема3 

15% 

Тема4 

15% 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

Основні інформаційні джерела 

Основна 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України 

від 07.12.1984 р. № 8073-X. Дата оновлення 01.01.2019. URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 

2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Конвенція 

ООН від 31.10.2003 р. № 995_c16. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. 

3. Конференция государств – участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции. Вена, 21–23 августа 2017 г. URL: 

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/CAC/COSP/WG.4/2017/2. 
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4. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 

2447-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19. 

5. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 

794-VIII. Дата оновлення: 28.08.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19. 

6. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. 

Дата оновлення: 31.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. 

7. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як 

подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195. Дата оновлення 15.03.2018. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/1195-2011-п?lang=uk. 

8. Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO): 

Міжнародний документ Ради Європи від 05.05.1998 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144/card2#Card. 

Додаткова: 

1. Антикорупційні органи країн Європи: ключові превентивні 

механізми: збірка-звіт кращих практик для Національного агентства з питань 

запобігання корупції. URL: 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/zbirkazvit_krashchyh_praktyk_dlya_nazk.pdf. 

2. Біленчук П., Сухоруков М. Запобігання і протидія корупційній 

злочинності в Україні: вітчизняний та міжнародний досвід. Юридичний вісник 

України. 2017. 22–31 груд. (№ 51/52). С. 20–21. 

3. Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний 

період: монографія. Київ: Ін-Юре, 2014. 564с. 

4. Веклич В. О. Адміністративно-правові засади публічної політики 

щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні: монографія. Київ: 

Видавництво «Людмила», 2017. 592 с. 

5. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції 

на публічній службі в органах державної влади та органах місцевого 
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самоврядування: монографія. / авт. кол.: В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. 

Ф. Нестерович та ін.; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. Київ: 

Ліра-К, 2016. 524 с. 

6. Завгородній В. А. Правове регулювання взаємодії органів 

Національної поліції та громадських організацій у протидії корупції: навч. 

посіб. / Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. Дніпро: Ліра ЛТД, 2016. 168 с. 

7. Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних 

антикорупційних органів: наук.-практ. посіб. / З. А. Загиней, В. М. Драган, О. 

Н. Ярмиш та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 2015. 314 с. 

8. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / кер. авт. кол. 

І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 220 с. 

9. Литвиненко В. І. Протидія корупції в Україні: адміністративно-

правові засади: монографія. Київ: «МП Леся»,2015. 472 с. 

10. Литвиненко В. І., Пригунов П. Я. та ін. Концепція адміністративно-

правового забезпечення протидії корупції в Україні: наук.-аналіт. доп.; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук В. І. Литвиненка. Київ: ДП «Вид. дім Персонал», 2016. 89 

с. 

11. Мандибура В. О. Корупція: інституційна сутність та механізми 

подолання: монографія. Київ: Парлам вид-во, 2017. 488 с. 

12. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, 

тенденції та наслідки, заходи протидії). Київ: Юридична думка, 2004. 400 с. 

13. Нормативний помічник з запобігання та протидії корупції: 

практичний посібник / упоряд. С. В. Пєтков. Київ: Центр учбової літератури, 

2017. 288 с. 

14. Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції: Лекційні 

матеріали до тренінгового навчального курсу для працівників державних 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 2017. 85 с. URL: 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/навчальні%20матеріали/Лекці

я.pdf. 
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15. Романов М. В. Основні засади запобігання корупції. Харків: ТОВ 

«Видавництво «Права людини», 2017. 176 с. 

16. Хмара О.С. Як провести громадську антикорупційну експертизу? 

Методичні рекомендації / кол. авт. за заг. ред. О. С. Хмари. 2013. 40 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України – http:://www.rada.gov.ua. 

4. Кабінет Міністрів України –//www.kmu.gov.ua 

5. Міністерство внутрішніх справ України – http://www.mvs.gov.ua 

6. Міністерство юстиції України – http://www.minjust.gov.ua 

7. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – 

http://www.nbuv.gov.ua 

8. Національне антикорупційне бюро України – https://nabu.gov.ua/ 

9. Інформаційно-пошукова система по законодавству «Ліга» 

http://www.liga.kiev.ua. 
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Матвійчук В.В. – професор кафедри економічної безпеки та фінансових 

розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, професор. 

Шевчук О.О. – доцент кафедри економічної безпеки та фінансових 
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