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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Назва програми Запобігання корупції та забезпечення доброчесності 

Шифр програми СКП/2020/001 

Тип програми за змістом спеціальна короткострокова програма підвищення 

кваліфікації 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці Головного управління Пенсійного 

фонду України у Київській області 

Передумови навчання за 

програмою 

відсутні 

Найменування замовника освітніх 

послуг у сфері професійного 

навчання за програмою 

Головне управління Пенсійного фонду України у 

Київській області 

Найменування партнера 

(партнерів) програми 

відсутні 

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС 

Тривалість програми та організація 

навчання 

загальна тривалість програми: 15 днів протягом 

3 тижнів (дистанційне навчання) 

Мова(и) викладання українська мова 

Напрям(и) підвищення 

кваліфікації, який (які) охоплює 

програма 

знання правових та організаційних засад функціонування 

системи запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності; 

знання засад протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом;  

здатність працювати з базами даних законодавства;  

вміння працювати в умовах електронного урядування; 

Перелік професійних 

компетентностей, на підвищення 

рівня яких спрямовано програму 

знання національного антикорупційного законодавства та 

міжнародних стандартів; 

здатність розробляти дієві антикорупційні інструменти; 

запобігання корупції та забезпечення доброчесності; 

формування правової свідомості, добросовісної поведінки 

працівників органу влади, нетерпимого ставлення до 

корупції; 

створення ефективних механізмів запобігання конфлікту 

інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки; 

2. Загальна мета 

розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню 

корупційних діянь, запобігати проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання 
основних положень законодавства України щодо 

запобігання корупції;  

сутності державної антикорупційної політики України; 

нормативно-правового забезпечення боротьби з 

корупцією в Україні; 

механізмів запобігання корупції в органах державної 



влади; 

відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків; 

етичних засад діяльності державних службовців; 

шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів 

у професійній діяльності; 

особливостей складання, подання та оприлюднення 

електронних декларацій для публічних службовців;  

досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо 

боротьби з корупцією; 

видів та підстав притягнення державних службовців до 

юридичної відповідальності за порушення 

антикорупційного законодавства;  

уміння 
застосовувати норми чинного антикорупційного 

законодавства у практичній діяльності; 

аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних 

законодавчих та інших нормативно-правових актів 

антикорупційного законодавства України; 

організовувати заходи щодо недопущення виникнення 

корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів 

корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

організовувати та здійснювати контроль за дотриманням 

антикорупційного законодавства; 

заповнювати та подавати електронні декларації; 

дотримуватися законодавства щодо конфлікту інтересів 

та кодексів поведінки; 

навички застосовувати норми чинного антикорупційного 

законодавства у практичній діяльності; 

аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції 

як кримінологічної та соціальної проблеми; 

вміння аналізувати та обирати кращі практики подолання 

корупції з досвіду інших країн; 

виявляти чинники, що уможливлюють виникнення 

корупційних ризиків в діяльності органу державної 

влади та здійснювати заходи реагування на них; 

заповнення електронних декларацій; 

розуміння принципів та стандартів академічної 

доброчесності. 

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

Дистанційне навчання: он-лайн лекції, відео-лекції, відео-конференції, завдання для 

самостійної роботи, анкетування, комп’ютерне тестування. 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, через 

які здійснюватиметься дистанційне 

навчання із зазначенням посилання 

(вебадреси) 

Вебплатформи:   

Prometheus (Прометеус); Zoom; Moodle;  

Google Classroom; «Microsoft Teams» 

Назва дистанційного етапу/модуля Курс 1. Реалізація антикорупційної політики в 

Україні. 

Курс 2. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів 

щодо боротьби з корупцією і його імплементація у 

https://moodle.org/?lang=uk
https://classroom.google.com/
https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/free


національне законодавство. 

Курс 3. Е-декларування. Запобігання корупції в 

органах публічного управління. 

Курс 4. Відповідальність за корупційні діяння, правові 

засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх 

вчинення 

Курс 5. Дотримання законодавства про конфлікти 

інтересів та інших обмежень щодо запобігання 

корупції. 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага 

у підсумковій оцінці (%) 

проходження дистанційного навчання – 75 % 

поточний контроль (кількість) – 1 (анкетування); 

підсумковий контроль – 25 % 

Форма підсумкового контролю комп’ютерне тестування 

 

 


