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Загальний опис дисципліни 
Метою дисципліни є формування у здобувачів теоретичних і практичних знань 

відносно явища корупції як правового, політичного, економічного та культурного 
явища, його соціальної природи, умов виникнення та поширення, а також створення 
дієвих механізмів запобігання та протидії корупції. 

Завдання: здобувачі вищої освіти повинні в процесі навчання глибоко і всебічно 
отримати знання, сформувати уміння і навики в межах розгляду тем дисципліни 
«Антикорупційна політика». 

Компетентності 
знати: - основні поняття, категорії та термінологію; - сутність корупції та її 

соціальну природу; - причини та умови, які сприяють виникненню та розвиткові 
корупції; - нормативно-правову базу у сфері протидії корупції; - суб’єкти у сфері 
протидії корупції; - суб’єкти відповідальності у сфері протидії корупції; - заходи, 
способи та механізми забезпечення антикорупційної політики; - сутність 
антикорупційної стратегії.  

вміти: - влучно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-
правову лексику і спеціальну термінологію; - самостійно діагностувати рівень корупції; 
- виявляти причини та умови, які сприяють поширенню корупції; - здійснювати аналіз 
рівня корупції в Україні; - оцінювати стан та перспективи запобігання та протидії 
корупції в Україні; - вміти кваліфікувати корупційні правопорушення; - аналізувати 
ефективність антикорупційних заходів. 

Програмні результати навчання 
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
Здатність діяти відповідально та свідомо. Знати основи нормативно-правового 
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 
застосовувати на практиці. 

Зміст за темами: 
Тема 1. Корупція як соціальне явище: поняття та зміст.  
Тема 2. Сучасний стан корупції.  
Тема 3. Правові основи протидії корупції.  
Тема 4. Суб’єкти правовідносин у сфері запобігання і протидії корупції  
Тема 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції. 
Громадянське суспільство і корупція.  
Тема 6. Сутність та види антикорупційних заборон та обмежень.  
Тема 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  
Тема 8. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка.  
Тема 9. Відповідальність за корупційні та пов’язані із корупцією правопорушення та 
усунення їх наслідків.  
Тема 10. Міжнародна практика щодо запобігання і протидії корупції.  


