
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
 
Запобігання і протидія корупції в публічному управлінні та адмініструванні" 
 
Анотація. Дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. В ній розглянуто 
проблематику корупції з точки зору її негативного впливу на найбільш важливі соціальні сфери, 
поширені корупційні ризики на державній службі та в системі державного управління, особливості 
антикорупційного законодавства, шляхи виховання доброчесності та впровадження належного 
урядування. Для дискусії пропонується декілька найбільш поширених «міфів» пов’язаних з корупцією, 
які будуть «зруйновані» під час обговорення. Особливість курсу, полягає в тому, що він побудований 
на практичному досвіді викладача, поєднаному з теоретичним дослідженням на рівні докторської 
дисертації, стажуванням на антикорупційних курсах за кордоном. Загальною метою дисципліни є 
формування негативного ставлення аспірантів до будь-яких проявів корупції.  
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Соловйов Віктор Миколайович, д. держ. упр. 
Мета навчальної дисципліни:  

Засвоєння аспірантами практичних навичок з 
- визначення проявів корупції на державній службі; 
- виховання доброчесності; 
- формування негативного ставлення до корупції 

Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати:  

- новітні форми прояву корупції у публічному управлінні та адмініструванні. 
- знати зарубіжний досвід  антикорупційної діяльності в системі публічного управління та 

адміністрування, розуміння його комплексності та культурно-історичної обумовленості. 
Аспіранти повинен вміти:  

- вміти сформулювати програму першочергових кроків із запобігання та протидії корупції у 
вітчизняній системі публічного управління та адміністрування;  

- вміти ідентифікувати «витончену корупцію» в практиці вітчизняного та зарубіжного публічного 
управління і адміністрування; 

- вміти аналізувати чинники виникнення корупції у публічному управлінні та адмініструванні: 
бюрократичне середовище, економічні, політичні та культурно-психологічні чинники, 
недосконалість законодавства. 

Змістові модулі:  
1. роз’яснення сутності корупції як загрози національній безпеці і національним інтересам України;  
2. пояснення принципів належного урядування в державному управління України;  
3. виховання доброчесності державних службовців; 
4. визначення найбільш поширених корупційних проявів та ризиків в діяльності державних 

службовців;  
5. аналіз антикорупційного законодавства;  
6. вироблення конкретних моделей поведінки у випадку виявлення корупційних та пов’язаних із 

корупцією правопорушень, в ситуаціях підвищеного корупційного ризику;  
7. формування у слухачів негативного ставлення до будь-яких проявів корупції та здатності 

застосовувати отримані знання на практиці. 
Мова викладання: українська, в разі необхідності англійська/російська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.02 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


