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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Назва програми Запобігання корупції та забезпечення доброчесності 

Шифр програми ЗК/2020/006 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за програмою  

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

2 тижні дистанційно з доступом до всіх матеріалів курсу 

Мова(и) викладання Українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, 
який (які) охоплює програма 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності 

Перелік професійних 

компетентностей, на підвищення 
рівня яких спрямовано програму 

знання сучасного антикорупційного законодавства; технічні 

вміння використовувати норми антикорупційного 
законодавства в практичній діяльності; комунікація та 

взаємодія, професійні знання стандартів доброчесності, 

вміння приймати обґрунтовані рішення у відповідності до 

антикорупційного законодавства та нести відповідальність за 
результати своєї професійної діяльності  

Укладач(і) програми Філіпенко Тетяна Вячеславівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри права та публічного 
адміністрування МДУ 

tatkafili@gmail.com 

Кузьменко Сергій Георгійович, доктор наук з державного 
управління, доцент, професор кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

kuzmenko20067@gmail.com 
Бражко Олена Вадимівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

elena-br@ukr.net 

2. Загальна мета 

поглиблення знань з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, необхідних для 
ефективного виконання службових обов’язків; підвищення рівня правової культури і правової 

свідомості публічних службовців; формування навичок запобігання корупційним ризикам та 

недопущення корупційних правопорушень 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

Знання основних нормативно-правових акти, які регулюють 
правовідносини в сфері запобігання і протидії корупції; 

 сутності правових дефініцій «корупція», «корупційне 

правопорушення», «неправомірна вигода», «безпосереднє 
підпорядкування», «конфлікт інтересів», «близькі особи» 

тощо 

Уміння узагальнювати і аналізувати нормативно-правовий матеріал 
законодавства, що регулює різні аспекти запобігання і 

протидії корупції;  

орієнтуватися в змінах та доповненнях до антикорупційного 
законодавства України;  

приймати виважені рішення у відповідності до 

антикорупційного законодавства; 

mailto:tatkafili@gmail.com
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 застосовувати знання антикорупційного законодавства в 

практичній діяльності  

Навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо 
удосконалення антикорупційної діяльності; 

запровадження в свою професійну діяльність морально-

етичні засади протидії корупції;  
дотримання правил етичної поведінки та стандартів 

доброчесності;  

виявлення випадків корупційної діяльності та вживання 
заходів щодо їх запобігання 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

методи навчання: груповий, індивідуальний, словесний, наочний, пояснювально-ілюстративний, 
проблемний, частково-пошуковий, виконавський тощо. 

форми проведення навчальних занять: дистанційні заняття у вигляді он-лайн лекцій, відео-лекцій, 

відео-конференцій; самостійна робота; розв’язання практичних, ситуаційних та тестових завдань з 
використанням вебплатформ ZOOM та MOODL  

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 
електронної системи навчання, через які 

здійснюватиметься дистанційне навчання 

із зазначенням посилання (вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/ 

Назва дистанційного етапу/модуля Курс «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома 

вага у підсумковій оцінці (%) 

Проходження дистанційного навчання
-
 - 25 

Поточний контроль - 35 

Підсумковий контроль – 40 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови 
набрання учасником професійного навчання не менш ніж 

60%, обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з 

критеріїв оцінювання 

Форма підсумкового контролю Комп’ютерне тестування 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  
Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторні 

заняття 
дистанційні 

заняття 
навчальні 

візити 
самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Правові основи запобігання та 

протидії корупції  
4  3/0,100  1/0,033 

Тема 2. Система суб’єктів запобігання та 

протидії корупції 
4  3/0,100  1/0,033 

Тема 3. Антикорупційні обмеження та 

заборони для державних службовців 
4  4/0,133   

Тема 4. Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, запровадження 

стандартів доброчесності на державній службі  

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 5. Фінансовий контроль та моніторинг 

способу життя державних службовців  4  3/0,100  1/0,033 

Тема 6. Захист викривачів корупції  4  4/0,133   

Тема 7. Відповідальність за порушення 
антикорупційного законодавства 

4  4/0,133   

Підсумковий контроль результатів навчання 2    2/0,067 

РАЗОМ 30 /1  24/0,800  6/0,200 

http://moodle.mdu.in.ua/
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Правові основи запобігання та протидії корупції 

Перелік питань для вивчення: 

- сутність, причини та види корупції 

- зміст та значення Антикорупційної стратегії України 

- система антикорупційного законодавства 

- міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції 

- зарубіжний досвід антикорупційної діяльності 

 

Тема 2. Система суб’єктів запобігання та протидії корупції 

- види суб’єктів у сфері запобігання корупції 

- спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції 

- роль органів державної влади та місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції 

- участь громадськості у запобіганні та протидії корупції 

- суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення 

 

Тема 3. Антикорупційні обмеження та заборони для державних службовців 

Перелік питань для вивчення: 

- призначення обмежень і заборон в антикорупційному законодавстві 

- обмеження щодо вступу на посаду, спеціальна перевірка 

 - обмеження і заборони під час перебування на посаді 

- обмеження після завершення служби 

 

Тема 4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запровадження стандартів 

доброчесності на державній службі 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття та види конфлікту інтересів на державній службі 

- порядок повідомлення про конфлікт інтересів 

- заходи недопущення виникнення конфлікту інтересів 

- шляхи врегулювання конфлікту інтересів  

- правила етичної поведінки та стандарти доброчесності 

 

Тема 5. Фінансовий контроль та моніторинг способу життя державних службовців  

Перелік питань для вивчення: 

- нормативно-правове забезпечення декларування доходів державних службовців 

- зміст та типи декларацій 

- види контролю декларацій 

- повна перевірка декларацій 

- моніторинг способу життя суб’єктів декларування 

 

Тема 6. Захист викривачів корупції 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття «викривач», впровадження інституту викривачів в Україні 

- принципи захисту викривачів корупції 

- права та гарантії викривачів корупції 

- міжнародний досвід у сфері захисту викривачів корупції 

 

Тема 7. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства 

Перелік питань для вивчення: 

- види відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

- кримінальна відповідальність за корупційні злочини  
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- адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.  

- цивільно-правова відповідальність за корупційні правопорушення  

- дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційних та 

практичних завдань, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється 

у формі комп’ютерного тестування. 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 № 2747-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2005.– № 35-36.– Ст. 446. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122. 

3. Конвенція ООН проти корупції : ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_c16. 

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30.– Ст. 141. 

5. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією : ратифікована Законом 

України від 18.10.2006 № 252-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2321-11 

6. Кримінальний Кодекс України від 5.04.2001 № 2341-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

7. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2016.– № 4.– Ст. 43.  

8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.11.2011 № 2939-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011.– № 32.– Ст. 314. 

9. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості Верховної 

Ради. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

10. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства України з питань 

державної служби від 05.08.2016 № 158 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 74. – Ст. 

2493. 

11. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади : Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126. 

– Офіційний вісник України. – 2017. – № 4. – Ст. 168 

12. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення : наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 // Офіційний 

вісник України. – 2012. – № 6. – Ст. 63. 

13. Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : Рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56 // Офіційний 

вісник України. – 2017. – № 14. – Ст. 422. 

14. Про звернення громадян: Закон України від 2.10.1996 № 393/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996.– № 47.– Ст. 256.  

15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1997.– № 24.– Ст. 170. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2321-11
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1718-16
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1718-16
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16. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII // 

Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051. 

17. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385. 

18. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією : ратифікована Законом 

України від 16.03.2005 № 2476-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hsc.gov.ua/anti-1.php.  

 

Допоміжна наукова література 

1. Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції: навч. посіб. – К.: НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2018 – 252 с. 

2. Філіпенко Т.В. Правові засади підготовки антикорупційних програм органами влади / Т.В. 

Філіпенко, А.С. Філіпенко // Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: 

проблеми теорії та практики: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених 19 травня 2020 року: Зб. тез наук. праць / за заг. 

редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2020. – С. 199-202.  

3. Філіпенко Т.В. Проблеми протидії корупції в органах місцевого самоврядування / Т.В. 

Філіпенко // Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конференції присвяченій світлій пам’яті д.ю.н., професора, академіка-

засновника НАПрНУ, першого Голови Конст. Суду України Л. П. Юзькова, 28.02-02.03.2020 

р. - Хмельницький: Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова, 2020. – С. 

409-413. 
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