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АНТИКОРУПЦІЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАХІД ПРОТИДІЇ ОТРИМАННЮ 
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Про корупцію сьогодні говорять на всіх рівнях 
суспільного життя, багатьом доводиться з нею зу
стрічатися доволі часто: на дорозі, в навчальному 
закладі, при роботі адміністративного апарату то
що. Наявність законодавства, особливо суворого 
щодо його порушників є дієвим заходом, але не на 
всі сто відсотків. Досвіт КНР свідчить про те, що 
навіть багатотисячна привселюдна страта корупці
онерів не зупиняє бажання людей до отримання 
неправомірної вигоди. У зв’язку з цим заходи про
тидії злочинності варто доповнити антикорупцій
ним вихованням. 

Виховання представляє собою головним чи
ном формування у людини стійких установок щодо 
добра і зла. Якщо говорити більш предметно, то 
процес виховання включає в себе: 

1) здобуття знань; 
2) формування почуттів людини до певного 

факту, події чи явища; 
3) формування переконань людини до будь

якого знання як до істинного оманливого; 
4) формування умінь і звичок поведінки лю

дини. 
За даною схемою розглянемо антикорупційне 

виховання як захід протидії отриманню неправомі
рної вигоди.  

1. Здобуття знань про корупцію. Поперше, 
громадськості необхідно подати відомості, де відо
бражено поняття, способи вчинення, суспільно не
безпечні наслідки корупції. Висвітлити законодавчі 
норми, що стосуються питань адміністративного 
правопорушення та злочину з вказівкою на вид і 
розмір покарання.  

Подруге, пояснити, що досліджуване явище є і 
аморальним вчинком, оскільки містить у собі не
пряме, приховане зло проти інших людей, опосере
дковано завдає їм шкоди. 

Потретє, давання, посередництво та отриман
ня неправомірної вигоди є різновидами гріхів про
ти Бога і ближнього. Тут необхідно навести цитати 
із Біблії, які розкривають відношення віруючих 
людей до незаконного збагачення. Наприклад: 

– «… не извращай закона, не смотри на лица и 
не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и 
превращают дело правых; …» (Втор. 16:19) [1, 
с. 186]; 

– «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную! И весь народ скажет: 
аминь» (Втор. 27:25) [1, с. 195];  

– «… ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не на
следуют» (1 Кор. 6:10) [1, с. 1249] та інше. 

Отже, здобуття знань про корупцію може бути 
вибудуваним на основі роз’яснення трьох складо
вих:  

1) корупція – злочин; 
2) корупція – аморальний вчинок; 
3) корупція – гріх проти Бога і ближнього. 
2. Формування негативних почуттів людини до 

неправомірної вимоги. Це представляється можли
вим, якщо взяти за основу моральні почуття в час
тині сорому за вчинене.  

3. Формування переконань людини до корупції 
як шкідливого явища. З цією метою необхідно чітко 
визначити суспільно небезпечні та соціально шкід
ливі наслідки корупції. 

4. Формування антикорупційної поведінки. З 
однієї сторони, висвітлення альтернативної пове
дінки щодо досягнення законного результату, а з 
іншої – утримання від неправомірних дій. 

Таким чином, антикорупційне виховання як 
захід протидії отриманню неправомірної вигоди 
включає в себе: 

1) здобуття знань про корупцію на основі 
роз’яснення трьох складових:  

а) корупція – злочин; 
б) корупція – аморальний вчинок; 
в) корупція – гріх проти Бога і ближнього; 
2) формування негативних почуттів людини 

до неправомірної вимоги;  
3) формування переконань людини до корупції 

як шкідливого явища; 
4) формування антикорупційної поведінки. 
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