
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

Львівський торговельно-економічний університет  

Юридичний факультет 

Проблеми  

запобігання та  

протидії корупції в  

Україні 

Вибіркова дисципліна кафедри кримінального права та процесу 



Проблеми запобігання та  

протидії корупції в Україні 

Період навчання:  

4 курс, 8 семестр 

Підсумковий  

контроль:  

Залік 

Обсяг: 3 кредити (90 год.) 

у т.ч.:  

Лекцій – 14год.; 

Практичних занять – 30 год.;  

Самостійна робота – 46 год. 



Метою вивчення навчальної дисципліни  

“Проблеми запобігання та протидії корупції в  

Україні” є надання студенту таких можливостей та  

переваг: 

• здатність розв’язувати складні спеціалізовані  

завдання у сфері права з розумінням природи і  

змісту його основних правових інститутів, а  

також меж правового регулювання різних  

суспільних відносин; 

• уміння аналізувати стан корупційної  

злочинності та криміногенної обстановки в  

регіоні чи населеному пункті, розробляти  

своєчасні ефективні заходи запобігання  

корупційним злочинам. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентомтаких  

елементів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у  

галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає  

застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і  

характеризується комплексністю та невизначеністюумов. 

Загальні компетентності: 

• Здатність застосовувати знання у практичнихситуаціях. 

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  

діяльності. 

• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  

усвідомлювати цінності громадянського (вільногодемократичного)  

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,  

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

• Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати  

правові позиції. 

• Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійнійдіяльності. 

• Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів,  

розуміння їх правового характеру і значення. 



Тематичний план дисципліни 

Тема 1.Корупція як соціально-політичне явище.  

Тема 2. Політико-правові та соціально-економічні  

передумови корупційних явищ в Україні. 

Тема 3. Основні положення сучасної антикорупційної  

політики Української держави. 

Тема 4. Міжнародні органи та нормативні акти щодо  

боротьби з корупцією. 

Тема 5. Основні положення Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14жовтня 2014року. 

Тема 6. Правовий статус Національного агентства з питань  

запобігання корупції. 

Тема 7. Правовий статус Національного антикорупційного  

бюро України. 
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Кадрове забезпечення 

Федоров Микола Петрович,  

кандидат юридичних наук,  

доцент, професор  

університету, професор  

кафедри кримінального  

права та процесу. 



Робіть Ваш вибір! 



Ми чекаємо на Вас! 


