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Загальний опис дисципліни 

Мета: формування у слухачів теоретичних і практичних знань 
щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та 
культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та 
поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії 
корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і 
громадянського суспільства. 

Завдання: надати систематизовані знання щодо сутності корупції, 
чинників та передумов її виникнення і поширення, теорії і практики 
запобігання та протидії корупції, ознайомити з кращим вітчизняним і 
зарубіжним досвідом у відповідній галузі; сформувати уміння аналізувати 
стан корупції в Україні, її особливостей та тенденцій, форм прояву; на 
основі наукових підходів вміти визначати шляхи підвищення 
ефективності антикорупційної політики, удосконалення нормативно-
правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції, 
забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення 
корупційних проявів; створити основу для формування антикорупційної 
культури державних службовців. 

 
Теми лекцій: 

1. Сутність та поняття корупції. 
2. Формування та реалізація державної антикорупційної політики.  
3. Національне агентство з питань запобігання корупції як 

основний державний орган з питань формування та реалізації 
антикорупційної політики. 

4. Законодавчо визначені методи та заходи запобігання 
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

5. Фінансовий контроль. 
6. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. 
7. Організаційно-правові засади діяльності Національного 

антикорупційного бюро. 



Теми семінарських занять: 
1. Сутність та поняття корупції. 
2. Формування та реалізація державної антикорупційної політики.  
3. Національне агентство з питань запобігання корупції як 

основний державний орган з питань формування та реалізації 
антикорупційної політики. 

4. Законодавчо визначені методи та заходи запобігання 
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

5. Фінансовий контроль. 
6. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. 
7. Організаційно-правові засади діяльності національного 

антикорупційного бюро. 
 


