
Матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника 
«ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ – 2018. 

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 
 

8 жовтня 2018 року в Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбувся 

Круглий стіл до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 

2018. Антикорупційна діяльність». 

Метою проведення цього науково-педагогічного заходу стало об’єднання 

зусиль фахівців у галузі права та представників молодої генерації юристів з метою пошуку 

нових шляхів реформування вітчизняної правової системи. 

Відкриття Круглого столу було розпочате привітальним словом директора 

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.е.н., доц., професора МКА Любов 

Іванівни Лелик. Важливим при проведенні наукових заходів є залучення науково 

обдарованої молоді. Всі зусилля науково-педагогічного складу Інституту спрямовані 

на її плекання, адже саме молодь є тією рушійною силою, яка може вивести розвиток 

держави на якісно новий рівень у правовому, соціально-економічному, науковому, 

культурному, освітньому напрямку. 

Демократичні перетворення, що нині відбуваються в Українській державі, 

супроводжуються складними процесами реформування політичних, економічних і 

правових відносин. Однією з найважливіших складових цього вкрай непростого 

процесу є запобігання та протидія корупції. 

Доповіді учасників конференції стосувалися проблем та фундаментальних 

питань дієвій протидії корупції, яка гальмує еволюцію правової системи, 

унеможливлюючи наближення України до передових світових показників рівня 

життя. Відсутність дієвих важелів боротьби з корупцією, поширення корупціогенних 

ризиків практично на всі сфери суспільного життя, лояльне ставлення частини 

громадян до вказаного явища призвели до того, що корупційна діяльність на всіх 

щаблях влади паралізувала проведення реформ, визначених керівництвом держави як 

пріоритет розвитку. 

В рамках проведення Круглого столу «Проблеми державотворення в 

Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» було представлено доповіді 

представників професорсько-викладацького складу Львівського інституту ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська 

політехніка», студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 



081 «Право», студентки Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Під час проведення конференції 

більшість учасників використовували мультимедійні засоби, зокрема слайди для 

наочності матеріалу. 

Заступник директора з безпеки та ділової інформації, ст. викл. кафедри права 

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» А. М. Гулій висвітлив у своїй доповіді 

актуальні питання теоретичних кримінологічних і низки кримінально-правових засад 

протидії корупційній злочинності в Україні. 

Завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

к.ю.н., доц. В. Г. Яворська проаналізувала проблемні питання та перспективи 

функціонування Вищого антикорупційного суду, представивши доповідь на тему 

«Необхідність діяльності Вищого антикорупційного суду України». В. Г. Яворська 

вказала, що завданням Вищого антикорупційного суду є здійснення правосуддя 

відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою захисту 

особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів. 

К.ю.н., доц., доцент кафедри конституційного та міжнародного права 

Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету 

«Львівська політехніка» Б. Б. Мельниченко у співпраці зі студентами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» (Жук М. І., Зубенко 

В. В., Слободян С. В.) підняла актуальні проблеми корупції як негативного соціально-

правового явища, проаналізувала сучасний стан запобігання корупції, а також правові 

та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. 

Цікаві проблеми була представлені у виступах студентів, зокрема: Авдєєнко 

С. В. («Організація діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»), 

Галаха А. А. («Класифікація моделей еволюції та форми проявів корупції у світі»), 

Дмитришин А. Б. («Характеристика та проблеми класифікації корупційних загроз 

національній безпеці України»), Ошурко О. Я. («Адміністративно-правовий статус 

Національного антикорупційного бюро України») та багатьох інших. 

За результатами роботи Круглого столу до дня спеціаліста-правника 

«Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» готується 

до публікації збірник доповідей та статей. 


