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опис курсу:
“інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій діяльності: досвід країн Єс” є 
нормативним курсом магістерської програми “антикорупційні студії”.

метою курсу є надати студентам знання про ознаки корупції у сфері партійної та виборчої діяльності, 
сформувати розуміння як ефективності інституційних механізмів запобігання відповідним корупційним 
діям, так і перспектив їх застосування в Україні

Завданнями є ознайомлення студентів з принципами функціонування партійних та виборчих систем, 
ознаками партійної і виборчої корупції, способами запобігання відповідним корупційним діям; розглянути 
вплив політичної довіри та суспільного ставлення до корупції на її інституціоналізацію; визначити прояви 
та способи уникнення корупційних правопорушень у внутрішньопартійній діяльності; розглянути досвід 
європейських країн у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній; сформувати розуміння 
досвіду країн-членів Єс у запровадженні інституційних механізмів мінімізації відповідних корупційних 
ризиків, навички оцінювання їх ефективності і можливостей застосування в Україні

Після опанування курсу студент повинен:
• знати основні підходи до визначення політичної корупції, 
• вміти розрізняти види корупції у партійній та виборчій діяльності, 
• розуміти їх взаємозв’язок, причини та наслідки відповідних правопорушень для функціонування 

політичної системи; 
• розуміти особливості інституційних механізмів запобігання корупційній діяльності, вміти пояснити 

особливості їх використання у країнах Єс та в Україні; 
• вміти застосувати здобуті знання для визначення ефективності інституційних змін у сфері партійної та 

виборчої діяльності, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків; 
• розвинути навички аргументації позицій політичних партій у взаємодії з органами державної влади та 

громадськістю.

Контактна інформація:
chabanna@ukma.edu.ua

список розсилки групи: ac_masters2019@googlegroups.com
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Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій 
діяльності: досвід країн ЄС

розКлад занять

№ тема дата  час 
проведення Форма зміни до 

розкладу

1 види корупції у партійній та виборчій 
діяльності 15.05 18:00-19:20 Лекція-

дискусія

2
Політичні партії в умовах демократії: 
роль партійної конкуренції у 
запобіганні корупції

15.05
16.05

19:30-20:50
10:00-11:20

Лекція-
дискусія
семінар

3 суспільне сприйняття (толерування) 
корупції як чинник її інституціоналізації 16.05 11:40-13:00

13:30-14:50
семінар, 
дискусія

4

корупція у процесі прийняття 
внутрішньопартійних рішень. 
Механізми запобігання недотриманню 
принципів внутрішньопартійної 
демократії

23.05 10:00-11:20
11:40-13:00

семінар, 
дискусія

5
«Партії на продаж» або «технічні 
партії» у виборчому процесі: як 
мінімізувати корупційну складову

23.05 13:30-14:50
15:00-16:20

семінар, 
дискусія

6 Фінансові аспекти корупції у партійній 
та виборчій діяльності 30.05 10:00-11:20

11:40-13:00
семінар, 
дискусія

7
Електронне урядування як чинник 
мінімізації партійної та виборчої 
корупції

30.05 13:30-14:50
15:00-16:20 дискусія

8
Запобігання корупції у виборчому 
процесі та проведенні виборчої 
кампанії

19.06 18:00-20:50 семінар, 
круглий стіл

Письмові роботи надсилати на chabanna@ukma.edu.ua, копію на acrec.kma@gmail.com.

веб-сайт курсу
Програма, анонси та навчальні матеріали будуть розміщені на веб-сайті ACREC: https://acrec.org.ua/
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правила та вимоги Курсу:

Види робіт та система оцінюВання:

дискусії, які відбуваються у поєднанні з лекційними 
та семінарськими заняттями, передбачають участь 
у обговоренні питань, сформульованих у плані 
заняття, доповнення до інформації, поданої у 
лекційній формі або у формі виступів на семінарі. 
З цією метою окремі пункти плану кожного 
заняття винесено на обговорення, що передбачає 
попереднє опанування студентами літератури 
з теми. оцінка залежить від представлення 
знань, отриманих при прочитанні літератури, 
вміння їх застосовувати до розгляду кейсів, 
пов’язаних із корупційними правопорушеннями, 
наводити аргументацію та показувати розуміння 
контексту обговорюваного питання. Також 
заохочується формулювання студентами питань 
для обговорення, наведення власних підходів до їх 
розгляду

семінари відбуваються у формі представлення 
студентами підготовлених доповідей на вказані 
у програмі курсу теми. на першому занятті 
питання для опрацювання буде розподілено між 
студентами. Теми стосуються переважно способів 
регламентації партійної та виборчої діяльності 
у європейських країнах, корупційних ризиків у 
відповідних сферах, співставлення досвіду країн 
Єс та України у впровадженні інституційних 
механізмів, спрямованих на запобігання, 
мінімізацію, подолання партійної та виборчої 
корупції. виступ повинен бути структурованим, 
логічним, спиратися на самостійно підібрану 
та опрацьовану студентами літературу. оцінка 
залежить від висвітлення теми, відповідей на 
запитання та вміння сформулювати пов’язані з 
темою виступу питання для дискусії у групі

Круглий стіл

для підгтовки до проведення круглого столу 
призначаються двоє модераторів, які формують 
перелік питань для обговорення, вимоги до 
виступів та формат дискусії. Між студентами 
розподіляються ролі представників політичних 
партій, Цвк, державних антикорупційних структур, 
а також представників громадськості. Під час 
проведення круглого столу студенти формулюють 
підходи відповідних учасників виборчого процесу 
(яких вони представляють) щодо корупційних 
ризиків, необхідності впровадження механізмів 
запобігання корупції, перешкод для заходів, 
пропонованих іншими учасниками дискусії як 
представниками інститутів з потенційно іншими 
цілями. всі учасники представляють свої позиції із 
врахуванням інтересів, технічних та законодавчих 
можливостей, особливостей інституційного 
розвитку. 
спочатку пропонується стисло висловлювати 
аргументовані позиції стосовно зміни у важливих 
для кожного з учасників сферах, із нетривалою 
дискусією. За підсумками цих виступів відбувається 
обговорення реформування виборчої сфери в 
цілому, за напрямками, які визначають модератори.
За підсумками повинна бути підготовлена 
письмова робота, котра містить узагальнену 
інформацію з усіх питань, які було висвітлено, із 
врахуванням дискусійних, а також власний підхід 
студента або студентки, сформований на основі 
здобутих в обговоренні знань. обсяг письмової 
роботи 12 тис. знаків.

залік відбувається в усній формі за переліком 
питань, наведених у програмі курсу.

список розсилки групи: 
куратори курсу робитимуть оголошення через 
розсилку ac_masters2019googlegroups.com. 
студенти особисто відповідальні за ознайомлення 
з цими оголошеннями.
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умови визначення навчального рейтингу

вид роботи Кількість за семестр максимальна кількість балів за 
виконану роботу

Участь у дискусіях 7 20 (визначається як сукупна оцінка 
участі у дискусіях на всіх заняттях)

Підготовка доповіді на семінар 2 30 (по 15 за доповідь)

Участь у проведенні круглого столу 1 20

Письмова робота 1 10

Залік 1 20

сукупний рейтинг 100 балів

етичні правила щодо виконання завдань курсу: 
студенти повинні особисто працювати над доповідями та письмовими завданнями. співпраця з іншими 
студентами передбачається в межах підготовки до дискусій та проведення круглого столу. У письмових 
роботах студенти зобов’язанні робити посилання на використані джерела; використання публікацій та 
досліджень без посилань вважається плагіатом. Плагіат є недопустимим та призведе до втрати права 
отримати кредити за курс.
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план Курсу 

Інституційні механізми 
запобігання корупції 
у партійній та виборчій 
діяльності: досвід країн Єс
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Інституційні механізми запобігання корупції у партійній та виборчій 
діяльності: досвід країн ЄС

тема 1.  
види КорупцІї 
у партІйнІй та виборчІй 
дІяльностІ

 план
 ) Поняття політичної корупції, партійна та 

виборча корупція як її прояви. Політична 
корупція як чинник трансформації політичної 
системи

 ) види корупції у партійній та виборчій 
діяльності

 ) ранжування країн Єс за рівнем політичної 
корупції

 ) інституційний підхід до вивчення партійної та 
виборчої корупції. Формальні та неформальні 
політичні інститути

 ) Легітимність та легальність інституційних 
механізмів запобігання партійній та виборчій 
корупції у країнах Єс

 

 викладач: 
Маргарита Чабанна

тема 2.  
полІтичнІ партІї 
в умовах демоКратІї: 
роль партІйної 
КонКуренцІї у зниженнІ 
рІвня КорупцІї 
(методологІчнІ 
суперечКи)

 план
 ) Чи впливає рівень партійної конкуренції на 

корупцію?
 ) Методологічні підходи до вимірювання 

партійної конкуренції
 ) Політична корупція та підзвітність політичних 

партій в умовах багатопартійності
 ) Ефективна кількість політичних партій та 

функціонування партійної системи
 ) роль фрагментованості партійної системи у 

зниженні рівня політичної корупції

 викладач: 
Маргарита Чабанна
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тема 3.  
суспІльне сприйняття 
КорупцІї яК чинниК її 
ІнституцІоналІзацІї

 план
 ) суспільне сприйняття корупції в Україні та 

країнах Єс. визначення корумпованості 
політичних партій

 ) Політична довіра, ставлення до політичних 
інститутів та політична корупція: чи є 
взаємозв’язок?

 ) суспільна оцінка антикорупційної політики: 
порівняння даних опитувань

 викладач: 
Маргарита Чабанна

тема 4.  
КорупцІя у процесІ 
прийняття 
внутрІшньопартІйних 
рІшень. механІзми 
запобІгання 
недотриманню 
принципІв 
внутрІшньопартІйної 
демоКратІї

 план
 ) регламентація партійної діяльності, вимоги до 

організаційної структури політичних партій
 ) корупція та порушення принципів 

внутрішньопартійної демократії
 ) Підзвітність політичних партій: суб’єкти та 

сфери контролю
 ) вплив внутрішньопартійної корупції на 

виборчий процес

 викладач: 
Маргарита Чабанна
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тема 5.  
«партІї на продаж» 
або «технІчнІ партІї» 
у виборчому процесІ: 
яК мІнІмІзувати 
КорупцІйну сКладову

 план
 ) Функції політичних партій. Партії як “політичні 

проекти”: чи пов’язане їх створення із 
корупційними діями?

 ) Участь “технічних партій” у виборчому процесі: 
корупційна складова

 ) Механізми запобігання корупційному 
використанню “партійних проектів”. роль 
виборчої системи у запобіганні партійної 
корупції

 викладач: 
Маргарита Чабанна

тема 6.  
ФІнансовІ аспеКти 
КорупцІї у партІйнІй 
та виборчІй дІяльностІ

 план
 ) Моделі фінансування політичних партій
 ) Форми державного фінансування політичних 

партій в Україні
 ) Фінансові правопорушення у сфері партійної 

діяльності
 ) корупційні правопорушення у сфері 

фінансування виборчих кампаній
 ) державне фінансування політичних партій: 

переваги та недоліки
 ) інституційні механізми запобігання корупції 

у сфері партійного фінансування та 
фінансування виборчих кампаній (досвід країн 
Єс)

 ) інституційні механізми запобігання корупції 
у сфері партійного фінансування та 
фінансування виборчих кампаній в Україні

 викладач: 
Маргарита Чабанна
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тема 6.  
ФІнансовІ аспеКти 
КорупцІї у партІйнІй та 
виборчІй дІяльностІ

 план
 ) Моделі фінансування політичних партій
 ) Форми державного фінансування політичних 

партій в Україні
 ) Фінансові правопорушення у сфері партійної 

діяльності
 ) корупційні правопорушення у сфері 

фінансування виборчих кампаній
 ) державне фінансування політичних партій: 

переваги та недоліки
 ) інституційні механізми запобігання корупції 

у сфері партійного фінансування та 
фінансування виборчих кампаній (досвід країн 
Єс)

 ) інституційні механізми запобігання корупції 
у сфері партійного фінансування та 
фінансування виборчих кампаній в Україні

 викладач: 
Маргарита Чабанна

тема 7.  
елеКтронне урядування 
яК чинниК мІнІмІзацІї 
партІйної та виборчої 
КорупцІї

 план
 ) Електронна демократія та прозорість 

партійних рішень
 ) Порівняння форм підзвітності політичних 

партій у європейських країнах: роль 
електронного урядування

 ) Електронне голосування як чинник мінімізації 
виборчої корупції

 ) Порівняння досвіду країн Єс у впровадженні 
електронного урядування

 ) Економічні, політичні та соціальні чинники 
впровадження механізмів електронного 
урядування в Україні

 викладач: 
Маргарита Чабанна
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тема 8.  
запобІгання КорупцІї у 
виборчому процесІ та 
проведеннІ виборчої 
КампанІї

 план
 ) вплив на процес голосування та підрахунок 

голосів
 ) використання адмінресурсу: прояви та 

механізми запобігання в Україні та Єс
 ) вплив на формування та роботу виборчих 

комісій як ознака політичної корупції
 ) реформування моделі формування виборчих 

комісій
 ) корупційні дії, пов’язані із доступом до 

ресурсів проведення виборчої кампанії

 викладач: 
Маргарита Чабанна
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