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Робоча програма навчальної дисципліни «Правові засоби протидії 

корупції» для магістрів спеціальності 081 «Право» / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. публічного права. – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 

15 с. 

Розробник – Хряпінський П.В. 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

 

Робоча програма призначена для формування компетентностей, 
необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних 
правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання 
різних суспільних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 081 

«Право» (протокол №___ від ____________ 20__ р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Правові засоби протидії корупції» є: 

ознайомлення студентів з особливостями протидії та запобігання корупції в 

Україні, з нормативно-правовими актами, що запобігають корупції; сформувати 

правові знання студентів магістратури; уміння аналізувати, виробляти навички 

самостійного аналізу корупційних явищ; умінь застосовувати отримані знання 

при оцінці конкретної ситуації у сфері запобігання корупції. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні й адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 
зміст 

ДРН1 Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з протидії та запобігання 

корупції або у процесі навчання 

ДРН2 Самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації у сфері 

запобігання корупції; 

ДРН3 Застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці; 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Кримінальне право Використовувати одержані знання у вирішенні професіональних 

питань 

 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

Кримінальний процес Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми 

 Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю 

Адміністративне право і 

процес 

Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних 

професійних та суспільних тем 

 Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 72 12 60   6 66 

практичні - - -    - 

лабораторні - - -   - - 

семінари 48 8 40   2 46 

РАЗОМ 120 20 100   8 112 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Шифр 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 72 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  

8 
1. Поняття категорії «корупція». 

2. Об’єктивні причини поширеності корупції в Україні. 

3 Суб’єктивні причини поширеності корупції в Україні. 

4. Основні методи та заходи запобігання корупції. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

8 

1. Теоретико-світоглядні засади необхідності формування нової 

державної антикорупційної політики. 

2. Правові засади формування нової державної антикорупційної 

політики. 

3. Новели державної антикорупційної політики України. 

4. Законодавчі основи реалізації нової державної антикорупційної 

політики 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 3. ШЛЯХИ ВТІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ 

8 

1. Проблематика формування та реалізації державної антикорупційної 

політики. 

2. Запобігання корупції. 

3. Покарання за корупцію. 

4. Формування негативного ставлення до корупції.  

5. Оцінка результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 4. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ 

СПІВРОБІТНИЦТВІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ 

8 
1. Основні міжнародні документи у сфері протидії корупції. 

2. Співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції з 

міжнародними організаціями. 

3. Норми Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

регламентації міжнародного співробітництва. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 5. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

8 

1. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

2. Організація діяльності Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. 

4. Права Національного агентства з питань запобігання корупції. 

5. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 6. ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З 

КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 
8 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
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правопорушенням. 

2. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища. 

3. Обмеження щодо одержання подарунків. 

4. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. 

5. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

8 

1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації. 

2. Облік та оприлюднення декларацій. 

3. Контроль та перевірка декларацій. 

4. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ 

З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

8 
1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

та усунення їх наслідків. 2 

2. Адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

3. Кримінальна відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 

8 

1. Статус, склад та структура Національного антикорупційного бюро України. 

2. Працівники Національного антикорупційного бюро України. 

3. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 

4. Правовий та соціальний захист працівників Національного 

антикорупційного бюро України.  

5. Фінансове забезпечення Національного антикорупційного бюро України. 

6. Контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. 

 СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 48 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

Сутність та поняття корупції 6 

Формування державної антикорупційної політики 6 

Шляхи втілення державної антикорупційної стратегії 6 

Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та 

протидії корупції 
5 

Національне агентство з питань запобігання корупції як основний державний 

орган з питань формування та реалізації антикорупційної політики 
5 

Законодавчо визначені методи та заходи запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням 
5 

Фінансовий контроль 5 

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

усунення їх наслідків 
5 

Організаційно-правові засади діяльності Національного антикорупційного 

бюро України 
5 

 Разом: 120 
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6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

навчальне 

заняття 
засоби діагностики процедури 

засоби 

діагностики 

 

процедури 

лекції контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, бліц-

опитування, тестування 

підсумкове 

тестування 

визначення 

загальної 

кількості балів за 

результатами 

поточних 

контролів; 

 

підсумкове 

тестування під 

час заліку за 

бажанням 

здобувача 

семінарські контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, 

оцінювання презентації 

виступ-презентація, 

робота в малих групах, 

реферат/есе 

або індивідуальне 

завдання 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

заліку має право виконувати тестові завдання, які містять завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань повинні відповідати відведеному часу 

на виконання. Кількість варіантів мають забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання тестових завдань визначається середньою 

оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання тестів може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та 

практичні 

знання, 

критичне 

осмислення 

теорій, 

принципів, 

методів і понять 

у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

інноваційність 

на рівні, 

необхідному для 

розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і 

практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, 

рішень, 

власного досвіду 

та аргументації; 

 збір, 

інтерпретація та 

застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних 

питань, у тому 

числі іноземною 

мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність 

за вироблення та 

ухвалення 

рішень у 

непередбачуван

их робочих 

та/або 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, 

наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб 

та груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним 

ступенем 

автономії 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

– мультимедійне обладнання; 

– інформаційно-комунікаційні засоби; 

– персональні комп’ютери. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 
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1.  Баришніков В.М. Запобігання та протидія проявам корупції на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування : 

навчальнометодична розробка. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 100 с. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://profdov.org/files/peredmova/rozrobka.pdf 
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(Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 252-V від 18.10.2006 // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – ст. 497). – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101. 

12. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: Міжнародний 

документРади Європи, підписаний у Страсбурзі 04.11.1999 (Конвенцію 

ратифіковано із заявою Законом № 2476-IV від 16.03.2005 // Відомості10 

Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 16. – ст. 266). – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102. 

13. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією (ETS 191): Міжнародний документ Ради Європи, підписаний у 

Страсбурзі 15.05.2003 (Протокол ратифіковано Законом № 253-V від 18.10.2006 

//Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – ст. 408). – 23 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_172. 



14 

14. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: 

Міжнародний документ, прийнятий на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН у 

жовтні 2003 року (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 251-V від 

18.10.2006 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – №50. – ст. 

496). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Правові засоби протидії корупції»  

для магістрів спеціальності 081 «Право» 

 

 

Розробник: Петро Васильович Хряпінський  

 

 

 

У редакції автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 


