
(Ф 03.02- ПО)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет
Юридичний факультет 

Кафедра кримінального права і процесу

ЖУЮ

удманян

УЗГОДЖЕНО
Декан ЮФ альної роботи

І. Сопілко

/(? 2019 р. 2019 р

Система менеджменту якості

РОБОЧА ПРОГРАМА 
навчальної дисципліни

«Кримінологічні аспекти профілактики корупціиної діяльності»

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма: Правоохоронна діяльність

Форма
навчан

ня

Се-
мест

р

Усього (го- 
дин/кредитів 

ЕСТБ)

Лек
ції

Практ.
занят

тя

Лабо
бора-,

ра-
торні

Само
стійна
робота

ДЗ / РГР
/К

КР/
КПр

Форма сем. 
контролю

Денна: 2 120/4 17 34 - 69 1 д/з-2с - диф. залік 2с
Заочна 1,2 120/4 6 8 - 106 1 к-2 с - диф. залік 2с

Індекс: РМ-9-262/19-3.1.9 
Індекс: РМ-12-262/19-3.1.9

СМЯ НАУ РП 13.01.03-01-2019



Система менеджменту якості.
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Кримінологічні аспекти профілактики корупційної 
діяльності»

Шифр СМЯ НАУ РП 13.01.03-
01-2019документа

стор.2 з 9

Робочу програму навчальної дисципліни «Кримінологічні аспекти профілактики коруп
ційної діяльності» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів № 
РМ-9-0262/19, РМ-12-262/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», освітньо-професійна програма «Правоохо
ронна діяльність» та відповідних нормативних документів.

Робочу програму розробив: 
професор кафедри кримінального права і процесу О.М. Костенко

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри спеціальності 
262 «Правоохоронна діяльність» (освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність») -  
кафедри кримінального права і процесу, протокол № 9, ,г від / / ,  / 0 /  2019 р.

Завідувач кафедри С.Я. Лихова

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ра
ди ЮФ НАУ, протокол № И' від «а££» '{ ’і?  2019 р.

Г олова НМРР

Рівень документа -  36
Плановий термін між ревізіями -  1 рік
Контрольний примірник



ЗМ ІСТ
сторінка

В ступ..................................................................................................................................................................... 4

1. П оясню вальна зап и ска .............................................................................................................................. 4

1.1 Заплановані результати.............................................................................................................................. 4

1.2. Програма навчальної дисципліни......................................................................................................... 4

2. Зміст навчальної ди сципліни .................................................................................................................. 5

2.1. Структура навчальної дисципліни..........................................................................................................5

2.2. Домашнє завдання......................................................................................................................................6

2.3. Завдання на контрольну роботу (ЗФ Н )................................................................................................ 6

2.4. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи ( ЗФН)...............................6

3. Н авчально-методичні матеріали з дисципліни................................................................................. 6

3.1. Методи навчання......................................................................................................................................... 6

3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна)................................................................................ 6

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті............................................................................................................7

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вм ін ь........................................ 7



Система менеджменту якості.
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Кримінологічні аспекти профілактики корупційної 
діяльності»

Шифр СМЯ НАУ РП 13.01.03-
01-2019документа

стор. 2 з 7

ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Кримінологічні аспекти профілактики ко

рупційної діяльності» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і 
оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженнями 
№ 071/роз від 10.07.2019 р., № 88/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановані результати
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі правоохоронна діяльність.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань щодо науково обґрунто

ваних уявлень про сучасний стан корупційних злочинів в Україні та у світі в цілому, про тенде
нції і фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, а також про систему заходів за
побігання та протидії такій злочинності.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є забезпечення ознайомлення з новітніми 
науковими та практичними досягненнями у сфері запобігання корупційній злочинності та 
окремими її видам; вироблення навичок та вмінь комплексного аналізу локальної кримінальної 
ситуації, прогнозуванням та програмуванням боротьби з даними видами злочинів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компете
нтності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність працювати в команді;
-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Навчальна дисципліна «Кримінологічні аспекти профілактики корупційної діяльності» є

базовою для вивчення навчальних дисциплін: «Кримінальна психологія», «Адвокатська техні
ка», «Порівняльне кримінальне право».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Кримінологічні аспекти профілактики корупційної дія
льності», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, за
своєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її ви
конання.

Модуль 1. Кримінологічні аспекти профілактики корупційної діяльності.
Тема 1. Поняття корупції.
Сучасні концепції корупції як соціального явища. Визначення поняття корупції у чинному 

законодавстві України та в міжнародно-правових актах.
Тема 2. Характеристика сучасних тенденцій корупції в Україні і в світі.
Показники, що характеризують корупційну діяльність. Структура корупційних правопо

рушень.
Тема 3. Причин корупційної активності (сучасні концепції).
Зв'язок корупції з соціальними (політичними, економічними, правовими, моральними) фа

кторами. Соціальні кризи і корупція.
Тема 4. Умови, що сприяють проявам корупції.
Недоліки антикорупційного законодавства, що сприяють корупції. Недосконалість струк

тури антикорупційної юстиції.
Тема 5. Роль «людського фактору» в механізмі корупційної активності.
Антикорупційна культура громадян (визначення її рівня і тенденції). Сприйняття корупції



Система менеджменту якості.
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Кримінологічні аспекти профілактики корупційної 
діяльності»

Шифр СМЯ НАУ РП 13.01.03-
01-2019документа

стор. 3 з 7

в суспільстві.
Тема 6. Поняття «корупційних ризиків».
Визначення «корупційних ризиків» в законодавстві України. Роль «корупційних ризиків» 

в механізмі корупційної активності.
Тема 7. Сучасні концепції протидії корупції.
Концепція «голої репресії» в антикорупційній політиці в Україні. Концепція «антикоруп- 

ційних лещат».
Тема 8. Заходи по підвищенню антикорупційної культури громадян та їх антикоруп

ційної активності.
Антикорупційне просвітництво і антикорупційна практика громадян. Використання поте

нціалу «викривачів» у протидії корупції.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни.

№
п/п

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання
Назва теми

П
ра

кт
.

за
ня

тт
я

П
ра

кт
.

за
ня

тт
я

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

и
Рчи У

сь
ог

о

Л
ек

ці
ї

и
Рчи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Модуль №1 «Кримінологічні аспекти профілактики корупційної діяльності»

1.1
Поняття корупції

2 семестр 1 семестр

13 2 2
2 7 5 - - 5

1.2 Характеристика сучасних тенденцій кору
пції в Україні і в світі 13 2 2

2 7 10 2 - 8

1.3 Причин корупційної активності (сучасні 
концепції) 13 2 2

2 7 5 - - 5

1.4 Умови, що сприяють проявам корупції 13 2 2
2 7 5 - - 5

1.5 Роль «людського фактору» в механізмі ко
рупційної активності 13 2 2

2 7 5 - - 5

1.6 Поняття «корупційних ризиків» 12 2 2
2 6

2 семестр

36 2 2
2 30

1.7 Сучасні концепції протидії корупції 12 2 2
2 6 22 - 2 20

1.8 Заходи по підвищенню антикорупційної 
культури громадян та їх антикорупційної 
активності

13 2
1

2
2 6 24 2 2 20

1.9 Виконання домашнього завдання , 
контрольної (домашньої) роботи. 8 - - 8 8 - - 8

1.10 Модульна контрольна робота №1 10 - 2 8 - - - -
Усього за модулем №1 120 17 34 69 120 6 8 106

Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 120 6 8 106
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2.2. Домашнє завдання .
Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення те

оретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дис
ципліни.

Завдання ДЗ полягає у вивченні Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод, а також порядок утворення, склад і юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Вико
нання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно 
до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання ДЗ -  до 8 годин самостійної робо
ти.

2.3. Завдання на контрольну роботу.
Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у другому семестрі, відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 
поглиблення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни.

Теми рефератів та завдання для виконання практичної частини контрольної (домашньої) 
роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомен
дацій, розроблених провідними викладачами кафедри.

Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи.
2.4. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи ( ЗФН).
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи, роз

робляються провідними викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та до
водяться до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Методи навчання
При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:
-  пояснювально-ілюстративний метод;
-  метод проблемного викладу;
-  репродуктивний метод;
-  дослідницький метод.
Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з практики Євро
пейського суду з прав людини.

3.2. Рекомендована література

Базова література
3.2.1. Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів / [Д. О. Кал- 

миков, Д. В. Сінченко, О. О. Сорока, М. І. Хавронюк, Г. Л. Шведова]; за заг. ред. М. І. Хавро- 
нюка. -  К. : ФОП Москаленко О.М., 2017. -  242 с.

3.2.2. Костенко О. М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує но
вих підходів: основні тези / Костенко О. М., Бусол О. Ю. - Публїчне право № 2 (22) (2016). -  
с. 143-151.

3.2.3. Костенко О. Корупція в Україні -  загроза національній безпеці / О. Костенко / Неза
лежне бюро новин [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
http://nbnews.com.ua/ru/blogs/130145/.

3.2.4. Про концепцію «голої репресії» у протидії корупції [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу : https://zbruc.eu/node/62840.

3.2.5. Корупція в Україні — це наслідок соціальної аномалії [Електронний ресурс]. -  Ре
жим доступу : http://slovoprosvity.org/2017/08/24/koruptsiya-v-ukrajini-tse-naslidok-sotsialnoji-

http://nbnews.com.ua/ru/blogs/130145/
https://zbruc.eu/node/62840
http://slovoprosvity.org/2017/08/24/koruptsiya-v-ukrajini-tse-naslidok-sotsialnoji-anomaliji/
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anomaHji/.
3.2.6. Кваша О. О. Протидія корупції має ґрунтуватися на науковому підході: думки 

експертів / Кваша О. О., Костенко О. М. -  Правова держава Випуск 28. -  С.577-582.
Допоміжна література
3.2.7. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 

досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. 
В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. -  Х.: Право, 2017. -  284 с.

3.2.8. Кримінологія. Загальна частина. Альбом схем / Автори-упорядники: С.Ф. Денисов, 
Т.А. Денисова, С.Г. Кулик, О.С. Шеремет. -  Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2015. -  658 с.

3.2.9. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, 
В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. -  2-ге вид. перероб. і доп. -  Х.: 
Право, 2009. -  288 с.

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті
3.3.1. . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-12
3.3.2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
3.3.3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

4. РЕЙТИНГо в а  с и с т е м а  о ц ін ю в а н н я  н а б у т и х  
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1.

Таблиця 4.
Максимальна кількість балів

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
Навчання

Вид навчальної роботи Модуль №1

Відповідь на практичному занятті з основних питань 
(з врахуванням СРС)

2 семестр 2 семестр

6бх7 =42 6бх4 = 24

Виконання експрес-контрольної роботи (з врахуван
ням СРС) 6бх3 =18 -

Виконання та захист домашнього завдання (контро
льної роботи) 10 36

Для допуску до виконання модульної контрольної 
роботи № 1 студент має набрати не менше 46 бали -

Виконання модульної контрольної роботи №1 30 -
Підсумкова семестрова контрольна робота - 40

Усього за модулем №1 100 100
Семестровий диференційований залік - -

Усього за дисципліною 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 
позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної

http://slovoprosvity.org/2017/08/24/koruptsiya-v-ukrajini-tse-naslidok-sotsialnoji-anomaliji/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
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роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульно
го контролю.

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 
модульну рейтингову оцінку, яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості 
модульного контролю.

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента.

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./О, 65/Задов./Е 
тощо.

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти- 
нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома.
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(Ф 03.02 -  01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМ] НТА

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ_________________

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


