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ВСТУП 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у 

студентів компетентностей, які сприяють абстрактному і логічному мисленню, 

здатності формулювати власні думки, самокритичності, вмінні працювати з 

джерелами і фактичним матеріалом, грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій дискусії. 

Слухачі дисципліни повинні навчитися використовувати основні засоби, 

прийоми та методи протидії корупційним злочинам, відстоювати власні 

погляди, вільно компетентно спілкуватися в діалоговому режимі з викладачами 

та іншими студентами.  

Навчальна дисципліна спрямована на формування ерудованої, 

різнобічно розвинутої особистості, здатної використовувати весь спектр 

набутих компетентностей для досягнення успіху в конкурентному середовищі. 

Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать 

конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.  

Програма навчальної дисципліни відображає основні положення 

державна політики у сфері протидії корупційним проявам в Україні, правову 

основу, принципи та суб’єкти такої протидії, а також окремі статті 

Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну 

відповідальність за вчинення корупційних злочинів.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- засвоєння студентами системи знань, вмінь та навиків з використання 

методів і засобів протидії корупційним злочинам;  

- опанування правовими механізмами та організаційними формами 

запобігання і протидії корупційним проявам;  

- оволодіння навичками використання досягнень криміналістики, 

психології, кримінології та інших наук для потреб розслідування і 

попередження корупційних проявів. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

- основні категорії і поняття антикорупційного законодавства;  

- стан та тенденції розвитку науки кримінального права у сфері протидії 

корупції;  

- перелік корупційних діянь, за які в Україні передбачена кримінальна 

відповідальність;  

- підстави кримінальної відповідальності за корупційні злочини;  

- структуру та повноваження суб’єктів, які здійснюють протидію 

корупційній злочинності в Україні;  

- порядок притягнення до відповідальності за корупційні злочини;  

- особливості кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів;  

- підходи до визнання злочину корупційним, що практикуються в інших 

державах. 

вміти: 

- з наукових позицій надавати відповідним суспільно-правовим явищам 

правильну оцінку;  



- визначати суб’єкт, до компетенції якого належить розслідування 

корупційного злочину;  

- здійснювати розмежування корупційних злочинів та правопорушень, 

пов’язаних із корупцією;  

- визначати порядок притягнення до відповідальності осіб, що вчинили 

корупційні злочини. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 

розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як «Кримінальне право» та 

«Кримінальне процесуальне право України». 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ESTS – 

4 
 

Освітньо-професійна 

програма другого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційна програма 

магістр права 

Вибіркова 

 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

5-й 5-й Загальна кількість 

годин - 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 5 год. 

Лекції 

22 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

48 год. 82 год. 

 

Вид контролю: 

екзамен  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 87,5 

для заочної форми навчання – 11,1 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі 

і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами:  

1) тестових завдань: 

Тест №1 (https://drive.google.com/file/d/13UWgk2yslP727XtwAEOvRLFV9rmrpS8l/view); 

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. 

Загальні засади протидії корупційним злочинам в Україні. 

 

Тема 1. Поняття корупційного злочину. 

1. Корупція як соціальне та правове явище. Поняття корупції. Підходи 

до визначення корупції як соціального та правового явища. Розвиток поняття 

«корупція» в українському та міжнародному законодавстві. 

2. Корупційні злочини в українському законодавстві. Поняття 

корупційного злочину. Об’єкт та предмет посягання корупційних злочинів. 

Об’єктивна сторона корупційних злочинів. Суб’єкт корупційних злочинів. 

Суб’єктивна сторона корупційних злочинів. Класифікація корупційних 

злочинів.  

3. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини. Перелік статей 

Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну 

відповідальність за корупційні злочини. Кримінальна відповідальність за 

вчинення корупційних злочинів в інших країнах світу. 

 

Тема 2. Правова основа та принципи протидії корупційним злочинам в 

Україні. 

1. Правова основа запобігання корупції в Україні. Вітчизняні законодавчі 

акти, що регламентують діяльність органів державної влади, правоохоронних 

органів та інших суб’єктів, спрямовані на протидію корупційним проявам. 

Закон України «Про запобігання корупції» як основа законодавства, 

спрямованого на запобігання корупції в Україні. 

2. Правова основа протидії корупційним злочинам в Україні. Вітчизняні 

законодавчі акти, що регламентують діяльність органів державної влади, 

правоохоронних органів та інших суб’єктів, спрямовані на протидію 

корупційним злочинам. Вітчизняне законодавство, яке передбачає 

відповідальність за корупційні злочини та регламентує порядок притягнення до 

такої відповідальності.  

3. Принципи протидії корупційним злочинам. Конституційні принципи 

протидії корупційним злочинам в Україні. Спеціальні принципи протидії 

корупційним злочинам в Україні. 

 

Тема 3. Суб’єкти протидії корупційним злочинам в Україні. 

1. Суб’єкти протидії корупційним злочинам в Україні. Правова основа 

діяльності суб’єктів протидії корупційним злочинам в Україні. Класифікація 

суб’єктів протидії корупційним злочинам в Україні. Розмежування 

повноважень суб’єктів протидії корупційним злочинам в Україні. 

2. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт протидії 

корупційним злочинам в Україні. Правова основа та порядок діяльності 

Національного антикорупційного бюро України. Повноваження Національного 

антикорупційного бюро України. Порядок призначення та діяльності 

детективів. 

3. Інші суб’єкти протидії корупційним злочинам в Україні. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійна ланка Генеральної 



прокуратури України. Правова основа діяльності та повноваження 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Порядок призначення на 

адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. МВС як 

суб’єкт протидії корупційним злочинам. СБУ як суб’єкт протидії корупційним 

злочинам. 

 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Кримінальна відповідальність за корупційні злочини. 

 

Тема 4. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із 

незаконним заволодінням майном. 

1. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння майном шляхом 

зловживання службовим становищем. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном 

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 

Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із привласненням, 

розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем. Особливості кримінально-правової 

кваліфікації злочинів, пов’язаних із привласненням, розтратою або 

заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем. 

2. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння зброєю, 

бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами, 

засобами пересування, військовою та спеціальною технікою чи іншим 

військовим майном шляхом зловживання службовим становищем. Об’єкт та 

об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 

матеріалів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна шляхом зловживання службовим становищем. Суб’єкт та 

суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 

матеріалів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна шляхом зловживання службовим становищем. Особливості 

кримінально-правової кваліфікації цих злочинів. 

3. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння наркотичними 

засобами, психотропними речовинами та прекурсорами або їх аналогами, а 

також порушення встановлених правил обігу зазначеного майна, що 

вчиняється шляхом зловживання службовим становищем. Об’єкт та 

об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням чи заволодінням наркотичними засобами, психотропними 

речовинами та прекурсорами або їх аналогами, а також порушення 

встановлених правил обігу зазначеного майна, що вчиняється шляхом 

зловживання службовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із викраденням, привласненням, вимаганням чи заволодінням 

наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами або їх 

аналогами, а також порушення встановлених правил обігу зазначеного майна, 



що вчиняється шляхом зловживання службовим становищем. Особливості 

кримінально-правової кваліфікації цих злочинів. 

4. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння документами, 

штампами, печатками шляхом зловживання службовим становищем. Об’єкт 

та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням документів, штампів, печаток, шляхом зловживання службовим 

становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 

викраденням, привласненням, вимаганням документів, штампів, печаток, 

шляхом зловживання службовим становищем. Особливості кримінально-

правової кваліфікації цих злочинів. 

 

Тема 5. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із 

отриманням неправомірної вигоди. 

1. Кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної 

вигоди. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із прийняттям 

пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди. Особливості 

кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із прийняттям 

пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди. 

2. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Об’єкт та 

об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним збагаченням. Суб’єкт та 

суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним збагаченням. 

Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 

незаконним збагаченням. 

3. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом. Об’єкт та 

об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням впливом. Суб’єкт та 

суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням впливом. 

Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 

зловживанням впливом. 

 

Тема 6. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із 

підкупом. 

1. Кримінальна відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання 

неправомірної вигоди службовій особі. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із пропозицією, обіцянкою або наданням неправомірної вигоди 

службовій особі. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 

пропозицією, обіцянкою або наданням неправомірної вигоди службовій особі. 

Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 

пропозицією, обіцянкою або наданням неправомірної вигоди службовій особі. 

2. Кримінальна відповідальність за підкуп працівника підприємства, 

установи чи організації. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 

підкупом працівника підприємства, установи чи організації. Суб’єкт та 

суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом працівника підприємства, 

установи чи організації. Особливості кримінально-правової кваліфікації 

злочинів, пов’язаних із підкупом працівника підприємства, установи чи 

організації. 



3. Кримінальна відповідальність за підкуп службової особи юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Об’єкт 

та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом 

службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. Особливості кримінально-правової кваліфікації 

злочинів, пов’язаних із підкупом службової особи юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми. 

4. Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні 

послуги. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом особи, 

яка надає публічні послуги. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із підкупом особи, яка надає публічні послуги. Особливості 

кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із підкупом особи, яка 

надає публічні послуги. 

 

Тема 7. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із 

зловживанням владою, службовим становищем чи повноваженнями. 

1. Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим 

становищем. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 

зловживанням владою або службовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна 

сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням владою або службовим 

становищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, 

пов’язаних із зловживанням владою або службовим становищем. 

2. Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Суб’єкт 

та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням повноваженнями 

службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми. Особливості кримінально-правової кваліфікації 

злочинів, пов’язаних із зловживанням повноваженнями службовою особою 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми. 

3. Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями особами, 

які надають публічні послуги. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 

пов’язаних із зловживанням повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Особливості 

кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із зловживанням 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги. 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

Змістовий модуль І. Методологія криміналістики 

Тема 1.  Поняття 

корупційного злочину 
10 2 2 - 6 12 2 - - 10 

Тема 2.  Правова основа та 

принципи протидії 

корупційним злочинам в 

Україні 

8 2 2 
- 

4 
10 - - - 10 

Тема 3.  Суб’єкти протидії 

корупційним злочинам в 

Україні 

10 2 2 
- 6 10 - - - 10 

Разом за зміст.  модулем 1. 28 6 6 - 16 32 2 - - 30 

Змістовий модуль ІІ. Криміналістична техніка 

Тема 4.  Кримінальна 

відповідальність за 

корупційні злочини, 

пов’язані із незаконним 

заволодінням майном    

16 4 4 - 8 16 2 - 
- 14 

Тема 5.  Кримінальна 

відповідальність за 

корупційні злочини, 

пов’язані із отриманням 

неправомірної вигоди 

16 4 4 - 8 12 - - 
- 12 

Тема 6.  Кримінальна 

відповідальність за 

корупційні злочини, 

пов’язані із підкупом 

14 4 2 - 8 14  2 
- 12 

Тема 7.  Кримінальна 

відповідальність за 

корупційні злочини, 

пов’язані із зловживанням 

владою, службовим 

становищем чи 

повноваженнями 

16 4 4 - 8 16 2 - 
- 14 

Разом за зміст. модулем 2. 62 16 14 - 32 58 4 2 - 52 

Усього годин 

(в т.ч. п. к.  30 год.) 
120 22 20 - 48 120 6 2 - 82 

Усього годин 120 22 20 - 48 120 6 2 - 82 
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