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Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — забезпечення набуття 

студентами компетентностей та результатів навчання, пов’язаних зі 

здійсненням професійної діяльності у сфері правоохоронної роботи та 

формування антикримінальної ідеології суспільства. Дисципліна 

формує в студентів уявлення про корисливість, як основний рушійний 

мотив найпоширенішого виду злочинності в будь-якій країні світу, 

специфіку детермінації злочинів проти власності в Україні, 

корупційних проти порушень та пов’язаних з ними соціально-

шкідливих явищ, таких як непотизм, здирництво, зловживання правом 

у сфері забезпечення матеріальних потреб людини тощо. 

Дисципліна ґрунтується на знаннях, отриманих з курсу «Кримінології»  

а також раніше вивчених студентом дисциплін «Практичні аспекти 

застосування антикорупційного законодавства» та «Порівняльне 

кримінальне право України та держав Європейського Союзу». 

Дисципліна є корисною, оскільки дає знання, необхідні для 

ефективної роботи в судових та правоохоронних органах знання 

природи і основних засобів протидії великого пласту різноманітних 

кримінальних правопорушень. 

й рушійний мотив 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК-8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань). 

 



Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання 

ПРН-7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання 

ПРН-8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика корисливості як основного 

мотиву корисливих кримінальних правопорушень 

Тема 2. Стан, структура та динаміка корисливої злочинності 

Тема 3. Причини та умови корисливих кримінальних правопорушень 

Тема 4. Загальнокримінальна корислива злочинність 

Тема 5. Економічна корислива злочинність 

Тема 6. Корупційні правопорушення в структурі корисливої 

злочинності. 

Тема 7. Загальна характеристика протидії корисливій злочинності. 

Тема 8. Засоби профілактики корисливих кримінальних 

правопорушень. 

Тема 9. Засоби протидії корисливій злочинності соціально-культурного 

характеру. 

Тема 10. Міжнародне співробітництво у сфері протидії корисливій 

злочинності. 

 


