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обов’язкова для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань щодо феномену
корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи,
соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та
протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і
громадянського суспільства.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Сутність та поняття корупції
Формування державної антикорупційної політики
Шляхи втілення державної антикорупційної стратегії
Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання
та протидії корупції

Модуль 2.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Національне агентство з питань запобігання корупції як основний
державний орган з питань формування та реалізації антикорупційної
політики
Законодавчо визначені методи та заходи запобігання корупційним та
пов’язаним з корупцією правопорушенням
Фінансовий контроль
Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення та усунення їх наслідків
Організаційно-правові
засади
діяльності
Національного
антикорупційного бюро

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

засвоєння знань щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення і поширення,
теорії і практики запобігання та протидії корупції;
набуття умінь аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву;
набуття навичок визначати шляхи підвищення ефективності антикорупційної політики,
удосконалення нормативно-правових і організаційних засад запобігання та протидії корупції,
забезпечення дієвої державно-громадської співпраці для зменшення корупційних проявів;
створення основи для формування антикорупційної культури вітчизняних державних
службовців.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та дискусійні лекції;
семінарські заняття;
рольові ігри;
індивідуальні та колективні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Відповіді на семінарських заняттях – 36 балів;
- Виконання модульних контрольних робіт – 16 балів;
- Виконання творчо-пошукових (або науково-дослідних) завдань – 48 балів.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній успішності
з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри
наступні види робіт:

нараховуються заохочувальні бали за

– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
– за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
– за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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