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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність і значення професійної програми: підвищення у
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування рівня знань
антикорупційного законодавства та законодавства з питань публічної служби з
метою формування у них здатності відповідально і компетентно виконувати
управлінські функції, що сприятиме запобіганню проявам корупції і
відновленню у суспільстві довіри до влади та зростанню економічного
потенціалу держави.
Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології
навчання. Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції
розроблена кафедрою публічного управління та адміністрування і кафедрою
конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького
університету управління та права відповідно до Закону України від
14 листопада 2014 року №1699-VII «Про засади державної антикорупційної
політики в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі
в органах місцевого самоврядування» від 6 липня 2011 року №642-р, та за
вимогами наказів Національного агентства України з питань державної служби
від 4 листопада 2011 року №49 «Про затвердження методичних рекомендацій
щодо розробки програм тематичних постійно діючих і короткострокових
семінарів, тренінгів, спеціалізованих короткострокових навчальних курсів» та
від 27 березня 2014 року № 40 «Про затвердження Порядку організації
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання і протидії корупції», а також від
30.03.2015 №65 «Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних
програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».
Загальна характеристика цільової групи: державні службовці, посадові
особи органів місцевого самоврядування.
Навчальні цілі та завдання:
– засвоєння знань законодавства з питань запобігання корупції та
реалізації антикорупційної політики в Україні;
– підвищення рівня знань законодавства України в сфері державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування;
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– розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність
запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і
усувати наслідки правопорушень, пов’язаних з корупцією;
– запобігання і протидія корупції при здійсненні посадових обов’язків.
Загальна характеристика змісту навчального матеріалу. Професійну
програму розроблено з урахуванням результатів вивчення навчальних потреб та
інтересів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Програма
передбачає засвоєння питань реалізації антикорупційної політики в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування на основі опрацювання
відповідних нормативно-правових актів, наукових праць, навчальної літератури
та матеріалів періодичних видань.
Очікувані результати навчання, їх вплив на професійну
компетентність слухачів і ефективність виконання ними посадових завдань.
У результаті вивчення навчального матеріалу слухачі мають опанувати
особливості реалізації норм діючого законодавства в сфері державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування; сутність державної
антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи і принципи її реалізації;
нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з
корупцією в Україні; передумови виникнення корупції; механізми протидії
поширенню владних зловживань в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування; підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах
виявлення корупції; правові засади відшкодування збитків завданих внаслідок
вчинення корупційних діянь; механізми оскарження і порядок відміни
неправомірних рішень; шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у
професійній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; шляхи налагодження взаємодії і співпраці органів державної
влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями у сфері
запобігання та протидії корупції; сучасний стан реалізації антикорупційного
законодавства в Україні; досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо
боротьби з корупцією.
У свою чергу це сприятиме плануванню та організації заходів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції; організації заходів щодо
виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень,
пов'язаних з корупцією; налагодженню зв'язків з громадськістю та засобами
масової інформації з метою запобігання та протидії корупції тощо.
Види навчальних занять і застосування методів навчання. Аудиторні
заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять, тематичних дискусій,
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ділових ігор, «круглих столів». Для самостійної роботи слухачів
використовуються елементи вебінарів, дистанційного навчання тощо.
У процесі навчання застосовуються такі методи навчання, як лекції із
елементами бесіди, тематичних дискусій, експрес опитування; при проведенні
практичних занять використовуються технічні засоби навчання, інтерактивні та
тестові форми роботи тощо.
Підсумковий контроль знань із загальної, функціональної та галузевої
складових професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції
здійснюватиметься шляхом комплексного тестування.
Обсяг часу на реалізацію програми. Тривалість підвищення кваліфікації
за професійною програмою складає 75 годин (2,5 кредита ЄКТС), з яких 38
годин аудиторних (20 годин – лекційних занять, 18 годин – практичних занять)
та 37 годин – самостійна робота.

5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:
Шифри
модулів,
тем

ЗН
ЗН 1

ФН
ФН 1

ФН 2

ГВ

Назви складових програми,
модулів, тем

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА
Нормативна частина
Модуль 1. Законодавство у сфері
запобігання і протидії корупції в Україні
та зарубіжних державах
Тема 1.1. Законодавство України у сфері
державної служби та місцевого
самоврядування
Тема 1.2. Антикорупційне
законодавство України
Тема 1.3. Зарубіжний досвід у сфері
запобігання і протидії корупції
ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА
Нормативна частина
Модуль 1.
Особливості
реалізації
державної політики в сфері запобігання
корупції на сучасному етапі
Тема 1.1. Формування та реалізація
антикорупційної політики в Україні
Тема 1.2. Особливості застосування
норм антикорупційного законодавства
Модуль 2. Відповідальність за вчинення
корупційних дій
Тема 2.1. Суб’єкти у сфері запобігання і
протидії корупції в Україні
Тема 2.2. Відповідальність за
правопорушення пов’язані з корупцією
Тема 2.3. Відповідальність за корупційні
правопорушення
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА
Варіативна частина
Модуль 1. Запобігання корупції в
органах державної влади та місцевого
самоврядування України
Тема 1.1.
Особливості
подання
електронних декларацій державними
службовцями та посадовими особами
місцевого самоврядування.
Тема 1.2. Організація та порядок
проведення спеціальної перевірки щодо
державних службовців.
Підсумковий контроль
Всього годин за програмою

Загальна Розподіл часу на аудиторні
кількість заняття і самостійну роботу
годин/
аудиторні
самостійна
кредитів
заняття
робота години/
ЄКТС
години/
кредити ЄКТС
кредити
ЄКТС
28/0,92
14/0,46
14/0,46
28/0,92
14/0,46
14/0,46

8/0,26

4/0,13

4/0,13

8/0,26

4/0,13

4/0,13

12/0,4
37/ 1,22
37/ 1,22
20/0,66

6/0,2
18/0,59
18/0,59
10/0,33

6/0,2
19/0,63
19/0,63
10/0,33

12/0,4

6/0,2

6/0,2

8/0,26

4/0,13

4/0,13

17/0,57

8/0,26

9/0,3

6/0,2

2/0,065

4/0,13

6/0,2

2/0,065

4/0,13

5/017
10/0,33

4/0,065
4/0,13

1/0,033
6/0,2

10/0,33

4/0,13

6/0,2

6/0,2

2/0,065

4/0,13

4/0,13

2/0,065
2/0,065
38/1,27

2/0,065

75/2,5

37/1,23
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Загальна складова
Модуль 1. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції в
Україні та зарубіжних державах
Мета вивчення модуля – здобути знання та уміння щодо правових засад
протидії корупції, згідно із аналізом норм чинних нормативно-правових актів
вказаної сфери, а також правове регулювання державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування, як невід’ємного елемента забезпечення
правової прозорості та виваженості діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі
повинні
знати:
- сутність та зміст поняття «корупція», понятійно-категоріальний апарат в
сфері запобігання корупції;
- досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо запобігання та
боротьби з корупцією;
- новітні підходи щодо організації діяльності по запобіганню корупції в
органах державної влади та органах місцевого самоврядування України;
- норми Законів України «Про державну службу» та «Про службу в
органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів, що
стосуються діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування в Україні;
- особливості сучасного реформування державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування, його тісний взаємозв’язок з реалізацією норм
антикорупційного законодавства;
- специфіку чинних нормативно-правових актів у сфері запобігання і
протидії корупції в Україні.
уміти:
- тлумачити зміст термінів «корупція», «неправомірна вигода», «реальний
та потенційний конфлікт інтересів», «суб’єкт декларування», «приватний
інтерес» та інші.
- виокремлювати кращі зарубіжні практики в сфері запобігання корупції
та застосовувати їх в практичній управлінській діяльності;
- аналізувати та застосовувати норми законів і підзаконних нормативноправових актів у сфері запобігання і протидії корупції в практичній
управлінській діяльності органу державної влади чи місцевого самоврядування;
- виявляти суперечності та прогалини правового регулювання в сфері
запобігання корупції.
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Зміст навчального матеріалу модуля
Тема 1.1. Законодавство України у сфері державної служби та місцевого
самоврядування
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде розглянуто такі питання:
антикорупційна політика як природна функція держави; пріоритети формування
та реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Також буде
здійснено аналіз Закону України «Про державну службу», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
інших нормативно-правових актів, що мають вплив на діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
Тема 1.2. Антикорупційне законодавство України
Анотація. При вивченні зазначеної теми пропонується до вивчення аналіз
нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції (Конституція
України; Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18
жовтня 2006 року № 251-V); Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з
корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV);
Кримінальна
конвенція
Ради
Європи
про
боротьбу
з
корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з
корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 253-V);
Кримінальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні
правопорушення; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки»; Закон України «Про Національне антикорупційне
бюро України»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та
публічних діячів»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення»; Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації
державної антикорупційної політики»; Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики
у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України» та інші).
Тема 1.3. Зарубіжний досвід у сфері запобігання і протидії корупції
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде проаналізовано досвід різних
держав світу в сфері запобігання і протидії корупції, зокрема на прикладі США,
Франції, Німеччини, Сінгапуру, Південної Кореї, Китаю та інших; досліджено
досвід європейських країн у сфері запровадження антикорупційної політики та
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запропоновано для обговорення особливості адаптації національного
законодавства в сфері запобігання і протидії корупції до стандартів
Європейського Союзу.
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Функціональна складова
Модуль 1. Особливості реалізації державної політики в сфері
запобігання корупції на сучасному етапі
Мета вивчення модуля – забезпечення знань щодо напрямів державної
політики України в сфері запобігання корупції.
У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі
повинні
знати:
– засади формування та діяльності органів державної влади у сфері
запобігання корупції;
– стратегічні документи у сфері запобігання і протидії корупції в контексті
євроінтеграції;
– новітні підходи щодо організації діяльності із запобігання корупції;
– запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
– правила етичної поведінки;
уміти:
– застосовувати знання щодо стратегічних напрямів державної політики в
сфері запобігання корупції у професійній діяльності;
– забезпечувати етичну поведінку та позитивний імідж державного
службовця та посадової особи місцевого самоврядування.
Тема 1.1. Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде досліджено еволюцію та
етапи формування антикорупційної політики держави; проаналізовано причини
розвитку системної корупції в органах влади; особливості, роль, зміст та прояви
корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
виокремлено новітні підходи щодо організації діяльності із запобігання та
протидії корупції на сучасному етапі, пріоритети формування та реалізації
державної антикорупційної політики в Україні; особливості змісту та реалізації
«Антикорупційної стратегії».
Тема
1.2.
Особливості
застосування
норм
антикорупційного
законодавства
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде розглянуто питання:
запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням; аналіз
антикорупційних обмежень; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
правила етичної поведінки; фінансовий контроль; заборона на одержання пільг,
послуг і майна органами державної влади та органами місцевого
самоврядування; антикорупційна експертиза; порядок проведення спеціальної
перевірки; порядок ведення та доступу до Єдиного державного реєстру осіб, які
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вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; вимоги щодо
прозорості та доступу до інформації.
Модуль 2. Відповідальність за вчинення корупційних дій
Мета вивчення модуля – забезпечення знань щодо основних напрямів,
повноважень та специфіки діяльності органів влади з питань запобігання
корупції; розуміння особливостей відповідальності представників публічної
влади за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.
У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі
повинні
знати:
– функції та повноваження органів державної влади у сфері запобігання і
протидії корупції;
– статус, склад та повноваження Національного агентства з питань
запобігання корупції;
– функції та повноваження Національного антикорупційного бюро
України;
– особливості роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
– функції та повноваження органів внутрішніх справ (Національної
поліції) в сфері протидії корупції;
– підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення
корупції та ознак корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень
(кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних);
– зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів;
– правила щодо усунення наслідків корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень;
– види відповідальності за корупційні правопорушення;
– підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності;
– поняття, особливості та детермінанти корупційних злочинів;
– особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні та
пов’язані з корупцією правопорушення;
уміти:
– виокремлювати специфіку та особливості реалізації функцій та
повноважень спеціальних органів влади в сфері протидії корупції;
– аналізувати механізми та принципи побудови взаємодії спеціальних
антикорупційних органів з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо питань запобігання і протидії корупції;
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– розрізняти види відповідальності за порушення антикорупційного
законодавства;
– надавати оцінку неправомірним діям державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реалізації антикорупційної
політики.
Тема 2.1. Суб’єкти у сфері запобігання і протидії корупції в Україні
Анотація. Запропоновано для вивчення загальну характеристику функцій
та повноважень органів влади в сфері запобігання корупції, зокрема: Комітету
ВРУ з питань запобігання і протидії корупції, Національної ради з питань
антикорупційної політики, Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, органів внутрішніх справ (Національної поліції). Визначено статус,
склад та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
Проаналізовано права Національного агентства з питань запобігання корупції,
особливості контролю за його діяльністю та особливості перевірки цим органом
електронних декларацій державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Визначено
статус
та
особливості
Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ), як правоохоронного органу, на який
покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних
правопорушень. Проаналізовано склад, структуру, права та обов’язки членів
НАБУ, особливості роботи детективів НАБУ, які здійснюють досудове
розслідування злочинів та контроль за діяльністю НАБУ.
Тема 2.2. Відповідальність за правопорушення пов’язані з корупцією
Анотація. Запропоновано до вивчення види юридичної відповідальності
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; особливості
притягнення до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних
стягнень; процесуальні аспекти виокремлення адміністративних правопорушень
та застосування адміністративних стягнень; аналіз судової практики щодо
притягнення до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.
Визначено особливості відповідальності за
невиконання законних вимог
Національного агентства з питань запобігання корупції та посадових осіб
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Тема 2.3. Відповідальність за корупційні правопорушення
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде розглянуто питання: поняття
та ознаки корупційних злочинів; наслідки вчинення корупційних злочинів;
поняття «службова особа», «службові особи, які займають відповідальне
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становище», «службові особи, які займають особливо відповідальне становище»;
класифікація
корупційних
злочинів;
загальна
кримінально-правова
характеристика
корупційних
злочинів;
особливості
кримінальної
відповідальності і покарання за корупційні злочини; особливості притягнення до
відповідальності суб’єктів, що підпадають під норми закону України «Про
запобігання корупції» і декларують доходи згідно із законодавством.
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Галузева складова
Запобігання корупції в органах державної влади та місцевого
самоврядування: практичний аспект
Модуль 1. Організаційно-правові питання запобігання корупції в
органах державної влади та місцевого самоврядування
Мета вивчення модуля – опанувати навички роботи в системі
електронного декларування доходів, з орієнтацією на правові аспекти
регулювання вказаного питання; засвоїти процедурні чинники організації та
порядку проведення спеціальної перевірки щодо державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування.
Перелік знань і умінь, які повинні засвоїти слухачі в результаті
вивчення модуля
знати:
– особливості роботи в системі електронного декларування доходів
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, види
стягнень, які застосовуються за порушення норм законодавства;
– норми закону України «Про запобігання корупції» в частині проведення
спеціальної перевірки;
– підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання запобігання
і протидії корупції в управлінській діяльності органів влади та органів місцевого
самоврядування;
уміти:
– застосовувати набуті знання в системі електронного декларування
доходів, з орієнтацією на правові аспекти регулювання вказаного питання;
– реалізовувати набуті знання в контексті підготовки до організації та
проведення спеціальної перевірки щодо державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.
Зміст навчального матеріалу модуля
Тема 1.1. Особливості подання електронних декларацій державними
службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде проаналізовано особливості
впровадження електронного декларування; порядок заповнення декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування; порядок повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування.
Тема 1.2. Організація та порядок проведення спеціальної перевірки щодо
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України
Анотація. При вивченні зазначеної теми буде проаналізовано норми
закону України «Про запобігання корупції» в частині проведення спеціальної
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перевірки, особливості процедурних чинників проведення спеціальної перевірки
для різних категорій посадових осіб, порядок проведення спеціальної перевірки
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком
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