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Результати навчання: 

 знати:  
- зміст правових норм, що стосуються існуючої в Україні системи запобігання та протидії 

корупції; 

- особливості впливу елементів механізму правового регулювання на суспільні відносини, 

пов’язані із корупцією; 

- правові підстави, порядок та процедуру застосування правових заходів реагування на 

корупційні прояви;  

- зміст санкцій за корупційні правопорушення; 

 вміти: 

- правильно тлумачити правові норми, спрямовані на запобігання та протидію корупції; 

- аналізувати здатність елементів механізму правового регулювання здійснювати вплив на об’єкт 

регулювання; 

- виявляти випадки корупційних правопорушень та надавати їм правильну правову оцінку; 

- логічно грамотно формувати та науково-обґрунтовувати вирішення спірних питань правової 

оцінки корупційних правопорушень. 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові аспекти запобігання та протидії корупції в 

Україні» є поширення правових знань у середовищі осіб, які здобувають вищу освіту. Актуальна 

проблема запобігання та протидії корупції в Україні вимагає наявності таких знань не лише у 

студентів-юристів, а й у студенів інших спеціальностей, які пов’язують своє майбутнє із роботою 

у соціальній сфері, політичною та громадською діяльністю, зрештою – в кожного громадянина 

країни з активною життєвою позицією. Навчальна дисципліна сформована таким чином, щоб 

дати основи правових знань у сфері запобігання та протидії корупції без базової юридичної 

підготовки. Курс може бути корисним студентам-журналістам, політологам, економістам, 

соціологам та студентам багатьох інших спеціальностей. 
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Форми та  методи навчання:  лекції, семінарські та практичні заняття, обговорення у 

малих групах, підготовка есе. 
                                                                 (лекції, практичні, семінарські  заняття, консультації, самостійна робота) 

Форма  звітності:_залік___ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова навчання:              українська   

 

 

 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «31» серпня 2015 р.      Протокол №1   

 

Завідувач кафедри            ________________________            доц. В.М. Василаш  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  «___»____________ 20___ р.      Протокол №______   

 

Декан                ________________________                             
                                                                  (підпис)

  

 


