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ДИСЦИПЛІНА 
 «ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА 
АДМІНІСТРУВАННІ» 
 
Анотація. Навчальна дисципліна «Запобігання і протидія корупції в публічному 
управлінні та адмініструванні» ОНП «Публічне управління та адміністрування»  
третього рівня вищої освіти є основою формування наукових знань про теоретичні 
та практичні аспекти феномену сприйняття корупції як специфічного виміру масової 
свідомості та оцінювання рівня поширеності корупційних практик в реальних 
відносинах, системи юридичних інструментів та механізмів запобігання та протидії 
корупції, а також професійних компетентностей здійснення антикорупційної 
діяльності в публічному управлінні та адмініструванні. 
Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань про корупцію як 
соціально-політичний феномен та правове явище, про організаційно-правові 
антикорупційні механізми та інструменти, про сутність антикорупційних обмежень, 
заборон, зобов’язань та приписів; формування компетенцій по обранню та 
застосуванню антикорупційних заходів, а також вмінь та навичок щодо самостійного 
аналізу актуальних питань запобігання і протидії корупції в публічному управлінні та 
адмініструванні, а також здійснення дослідницько-інноваційної діяльності. 
Попередні вимоги:  

1) успішне опанування курсу Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності; 

2) знання основ та організаційно-правих засад державної служби, теорії та 
методології державної служби, аксіології державного управління, політико-
правового управління та адміністрування; 

3) навичками збирання та узагальнення інформації; експертного ставлення до 
корупційних процесів і явищ; порівняльного аналізу, синтезу, обробки та 
візуалізації статистичних, соціологічних та інших даних; роботи з нормативно-
правовою базою; використання іншомовних фахових джерел у сфері 
запобігання та протидії корупції; роботи з комп’ютерними програмами 
MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, інтерактивними дошками. 

Змістові модулі:  

 Міжнародні та національні стандарти у сфері запобігання  та протидії 
корупції; 

 Державні інституції в сфері запобігання та протидії корупції в Україні 

 Превентивні антикорупційні механізми запобігання корупції в публічному 
управлінні та адмініструванні 

 Загальна характеристика корупційних та  пов’язаних з корупцією 
правопорушень і заходів юридичної відповідальності за порушення 
антикорупційного законодавства. 

Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБ 3.2, другий рік навчання.  
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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Викладач: Корчак Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри публічної політики 
Інформація про викладача: https://ipacs.knu.ua/pages/dop/289/files/9f2fc72a-30fa-
4117-a08f-3b85c0cad854.pdf 
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