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Результати навчання: 

знати:  
 основні теоретико-правові підходи до розуміння поняття «корупція»;  

 національне антикорупційне законодавство та його понятійний апарат, засади антикорупційної 

політики; 

 основні види заходів запобігання корупції, фактори, які впливають на поширення корупції у 

публічно-правій сфері; 

 систему органів протидії корупції, їх правовий статус; 

 громадський контроль за дотримання антикорупційного законодавства; 

 поняття конфлікту інтересів: реальний і потенційний конфлікти; 

 види способів врегулювання конфлікту інтересів; 

 особливості врегулювання конфлікту інтересів окремих категорій осіб: посадових осіб місцевого 

самоврядування, членів виборчих комісій;  

 правове регулювання правил етичної поведінки публічних службовців як засіб запобігання 

корупції; 

  фінансовий контроль, оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

 особливості відповідальності за корупційні правопорушення, порядок виконання судових 

рішень. 

вміти: 

 знати й аналізувати нормативно-правові акти по відповідній темі; 

 опрацювати і аналізувати спеціальну літературу по темі; 

 відповідати на основні теоретичні запитання;  

 відповідати на контрольні запитання; 

 давати правову оцінку ситуаційних завдань; 

 складати проекти  документів. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни «Адміністративно-правове забезпечення  запобігання корупції є 

ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та  практикою застосування заходів по 

запобіганню корупції. Спецкурс спрямований на подання студентам поглиблених знань: 

антикорупційного законодавства та аналізу практики його застосування; визначення засад 

здійснення заходів по запобіганню корупції, в тому числі громадського контролю за 

дотриманням антикорупційного законодавства; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

нормативно визначення правил професійної етики поведінки особи, уповноваженої на виконання завдань і 

функцій держави або місцевого самоврядування; проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів; визначення ознак та складу корупційних правопорушень та застосування 

відповідальності за корупційні правопорушення. 

Спецкурс спрямований на розвиток у студентів навиків самостійної роботи при вивченні 

теоретичних питань і закріплення практичних навиків самостійного аналізу антикорупційного 

законодавства при вирішенні ситуаційних завдань і задач, вміння моделювання конфліктних 

ситуацій і їх аналіз на предмет наявності конфлікту інтересів; порівняльного аналізу законодавства 

країн-членів ЄС щодо запобігання корупції. 
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