
Сертифікатна програма 

“Антикорупційні міждисциплінарні студії” 

 

Кафедра політології 

 

Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма 

Магістр 

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

Немає 

 

Профіль програми 

Програма є міждисциплінарною, спрямованою на здобуття навичок та вміння 

застосовувати знання у сфері політичної науки та права, сучасні методологічні 

підходи до дослідження політичних аспектів антикорупційної діяльності. 

Послідовність та взаємопов’язаність курсів дозволяє здобути системні знання. 

Серед лекторів є запрошені українські та закордонні науковці і практики у сфері 

антикорупційної діяльності; також відбуваються гостьові лекції політиків та 

громадських діячів. Окремі заняття проводяться англійською мовою. 

 

Ключові результати навчання 

Основні компетентності: 

Спроможність системно аналізувати причини вищої політичної, 

адміністративної та побутової корупції; 

Знання міжнародних стандартів та національного антикорупційного 

законодавства; 

Здатність розробляти дієві антикорупційні інструменти; 

Спроможність здійснювати порівняльний аналіз, застосовувати метод “case 

study”; 

Вміння організовувати та проводити моніторинги у цій сфері; 



Уміння виявлення корупційних ризиків та правопорушень; 

Навички пошуку інформації в базах даних; 

Підготовка аналітичних документів; 

Розслідування корупційних правопорушень;  

Комунікаційні навички; 

Розробка дизайну власного наукового дослідження, написання аналітичної 

статті у сфері протидії корупції; 

Підготовлення та презентація прикладного дослідження у формі дієвого 

аналітичного документу у галузі державної політики; 

Консультування щодо розробки та впровадження антикорупційної політики; 

Спроможність адаптувати внутрішні політики, процедури компанії на 

відповідність антикорупційному законодавству України та антикорупційним 

стандартам інших країн; 

Організація та проведення внутрішнього розслідування фактів корупції в 

компанії; 

Розуміння принципів та стандартів академічної доброчесності. 

Випускники програми є підготовленим для роботи в підрозділах органів 

державного управління та місцевого самоврядування, в засобах масової 

інформації, в громадських (у тому числі міжнародних) та політичних 

організаціях, наукових установах, експертних та аналітичних інституціях. 

 

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»  

 

Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом кредитів ЄКТС - 12 

Форма навчання 

Денна 

Керівник програми 

Кандидат політичних наук, доцент Маргарита Чабанна 
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 Дисципліна Семестр 
год. / 

тиж. 

Форма 

контролю 

кредити 

ЄКТС 

1. Корупція, державна політика та 

суспільство 
3 2 Залік 3 

2. Методологія проведення досліджень в 

сфері протидії корупції 
4 2 Залік 3 

3. Правові засади та інституційні 

механізми запобігання та протидії 

корупції 

3 2 Залік 3 

4 Пошук та контент-аналіз інформації у 

відкритих та закритих базах даних 
4 2 Залік 3 


