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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 1) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теорії і практики здійснення антикорупційної політики в органах влади, 

механізми антикорупційної діяльності в органах влади. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання знань надання знань із антикорупційного 

нормативно-правового забезпечення; оновлення знань та розвиток умінь і 

навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної 

діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції; приведення 

фахової підготовки у відповідність до вимог професійної кваліфікації 

державного службовця, підвищення рівня базових знань та вмінь; 

формування уміння застосування сучасних науково-теоретичних 

напрацювань і передового українського та закордонного досвіду їх 

реалізації; формування антикорупційної ідеології як системи поглядів, ідей, 

переконань, цінностей та установок, що повинна стати внутрішнім 

механізмом особистості державного службовця; активізація самостійного 

навчання з проблем антикорупційної політики та антикорупційного 

виховання; визначення основних шляхів запобігання та протидії корупції на 

державній службі з урахуванням українського та світового досвіду. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати: 

основні поняття щодо корупції та антикорупційної діяльності; теоретичні 

засади антикорупційної політики та запобігання корупції в органах влади; 

універсальні напрями і типові шляхи реалізації антикорупційної політики в 

умовах сучасного суспільства; теоретичні напрацювання та кращий досвід 

щодо побудови і функціонування механізмів запобігання корупції в органах 

влади. Вміти: проводити аналітичні дослідження різних форм і типів 

корупції, їх деструктивний вплив на суспільство; визначати і обґрунтовувати 

стратегічні підходи, основні напрями та пріоритети антикорупційної 

політики в Україні; здійснювати комплексну діагностику корупціогенних 

чинників та розробляти рекомендації щодо їх усунення; виявляти стан та 

надавати пропозиції щодо удосконалення механізмів запобігання корупції в 

органах влади. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють: планувати та керувати проектами на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування; визначати напрями 

розвитку території, громади, галузі, підприємства, інших об’єктів управління 

з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність корупції, її види та наслідки. Політична 

корупція: зміст, форми прояву та можливості подолання. Запобігання і 

протидія корупції в Україні при виконанні Програми економічних реформ. 

Корупційна загроза національній безпеці України. Стратегія протидії 

корупції як складова антикорупційної політики. Роль державної влади у 

боротьбі із проявами корупції. Шляхи вдосконалення взаємодії державних 

органів та органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами у 



сфері запобігання та протидії корупції. Участь громадських організацій у 

заходах щодо запобігання та протидії корупції. Боротьба з корупцією як 

невід’ємна складова реформування державної служби України. 

Кримінально-правові аспекти запобігання та протидії корупції. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних 

системах, Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні, 

Публічна політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на 

публічній службі в органах державної влади і органах місцевого 

самоврядування: монографія / автор. кол. В.В. Василевич, Т.Є Василевська, 

В.Ф. Нестерович, Є.В. Расюк, А.В. Савченко, В.Л. Федоренко (кер) та ін.; за 

ред. проф. Ковбасюка Ю.В. і проф. Федоренка В.Л. – К.: Видавництво Ліра-К, 

НАДУ, 2016. – 524 с. 

http://academy.gov.ua/manage/pages/dop/8/files/79ef06ff-d20f-491f-81c9-

d91d1eae0231.pdf 

2. Бисага Ю.М., Белов Д.М., Берназюк І.М., Марцеляк О.В., Натуркач Р.П. 

Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подо-лання [Текст]: 

монографія / [Бисага Ю. М. та ін.] Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т. – 

Ужгород: Гельветика, 2016. – 199 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 
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