
ДИСТАНЦІЙНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) КУРС 

ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ 

 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує до 

участі у навчальному дистанційному (електронному) курсі «Питання практичного застосування 

нового антикорупційного законодавства». 

 

Питання протидії корупції є важливим аспектом реформування України та адаптації вітчизняного 

законодавства до стандартів розвинутих демократичних країн світу. Наприкінці 2014 року було 

прийнято низку нових антикорупційних законів, які докорінно змінюють підходи до боротьби із 

корупцією в Україні. Так, вперше на законодавчому рівні закріплені засади розробки та реалізації 

загальнодержавної та регіональних антикорупційних стратегій, врегульовано чимало питань щодо 

здійснення заходів з протидії корупції та інших антикорупційних процедур. Чимало нормативних 

актів направлені на попередження корупційних проявів.  

 

Курс «Питання практичного застосування нового антикорупційного законодавства» покликаний 

допомогти представникам органів місцевого самоврядування, держслужбовцям та посадовим 

особам інших юридичних осіб публічного права розібратись у теоретичних та практичних новаціях 

антикорупційних законів, підготовки та реалізації заходів щодо протидії корупції, а також 

створення нормативних актів та актів ненормативного характеру, з урахуванням нових вимог щодо 

протидії корупції. 

 

Нове законодавство охоплює значне коло питань та процесів. Упродовж е-курсу ми зупинимося на 

кількох аспектах, які сьогодні викликають найбільшу цікавість у посадовців, та з яких вони 

потребують консультацій у першу чергу. 

 

ЗАВДАННЯ КУРСУ надати учасникам базові знання щодо:  

 

 антикорупційного законодавства та системи запобігання та протидії корупції в Україні;  

 правового стану осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», 

переліку та змісту обмежень і додаткових зобов’язань, які поширюються на різні категорії 

суб’єктів у зв’язку з їх службовим, професійним чи представницьким статусом; 

 понять неправомірної вигоди, приватного інтересу, випадків реального та потенційного 

конфлікту інтересів, що може виникати у посадової особи чи депутата місцевої ради; 

 способів врегулювання конфлікту інтересів, залежно від правового статусу суб’єкта, у якого 

виникає приватний інтерес, та випадків, у яких він може виникати, документів, які мають 

складатися у процесі виникнення конфлікту інтересів та процедур щодо його врегулювання; 

 питань спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та взаємозв’язку 

спеціальної перевірки із заходами, які реалізовуються на виконання вимог Закону України 

«Про очищення влади»; 

 складів адміністративних корупційних правопорушень (правопорушень, пов’язаних із 

корупцією) та кількох складів корупційних злочинів, які є найпоширенішими в Україні за 

кількістю їх вчинення; 

 переліку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, їх повноважень, прав 

та обов’язків; 

 механізмів захисту посадових осіб, на яких поширюється дія антикорупційного 

законодавства, від протиправної поведінки та зловживань правом, яких можуть 

припускатися треті особи; 

 алгоритму дій уповноважених роботодавцем осіб установ та організацій, працівники яких 

притягнуті до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення 

(правопорушення, пов’язаного з корупцією). 

 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:  

 

 опанування навичками із планування та реалізації заходів превентивного характеру, 

направлених на недопущення корупційних проявів; 

 розуміння структури, базових принципів нового антикорупційного законодавства, окремих 

процедур, які мають реалізовуватись на виконання його приписів; 

 опанування окремими навичками щодо вжиття заходів з протидії корупції на місцях; 

 покращення інформованості керівників та посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

державних органів, бюджетних установ, комунальних підприємств та організацій щодо 

новацій антикорупційного законодавства та механізмів реалізації заходів з протидії корупції; 

 створення передумов для правильного застосування приписів антикорупційного 

законодавства у практичній діяльності юридичних осіб публічного права, у тому числі 

представницьких органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу; 

 виявлення питань, які потребують додаткового нормативного врегулювання чи роз’яснень 

від уповноважених органів виконавчої та законодавчої влади. 

 

АВТОРИ КУРСУ:  

 

КОЗІНА Віра – юрист, Директор департаменту видань для публічно-правової сфери ТОВ 

«Видавничий будинок «Фактор», шеф-редактор видань «Місцеве самоврядування», 

«Держслужбовець», «Вісник Національної асоціації адвокатів України». Сертифікований 

тренер з навчань дорослих. 

 

ФЕДЧЕНКО Леся – юрист, головний редактор газети «Місцеве самоврядування». 

Спеціалізація – організація служби в органах місцевого самоврядування, кадрова робота, 

діловодство в органах місцевого самоврядування. Сертифікований тренер з навчань 

дорослих. 

 

МАЦОКІН Андрій – магістр державного управління, головний редактор газети 

«Держслужбовець». Спеціалізація – організація державної служби, кадрова робота у органах 

держаної влади та державних органах. Сертифікований тренер з навчань дорослих. 

 

Тривалість курсу: 1-30 червня 

ЗАРАХУВАННЯ на курс: 29 травня - 2 червня 

 

Курс проходитиме у форматі дистанційного (електронного) навчання на веб-платформі Спільноти 

практик ІННОВАЦІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

http://mx.despro.org.ua:8081/. 

 

 Самостійно зареєструватися на веб-платформі ІННОВАЦІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ http://mx.despro.org.ua:8081/ буде можливо у період з 29 

травня по 2 червня.  

 
Для самостійної реєстрації на веб-платформі зайдіть на сторінку Спільноти практик ІННОВАЦІЇ ТА КРАЩІ 

ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ http://mx.despro.org.ua:8081/. У правому верхньому куті цієї сторінки 

натисніть кнопку «Вхід» і створіть новий обліковий запис учасника спільноти. При реєстрації користувача на зазначену 

Вами адресу електронної пошти відправляється інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист 

містить безпечне посилання на сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. У подальшому при вході в 

систему звіряються ім'я користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи. Доступ до електронного курсу, 

інформаційних ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації користувача системою) неможливий. Якщо Вам 

не вдасться зареєструватися на веб-платформі самостійно, прохання звертатися до адміністратора за адресою 

udlsystem@udl.org.ua.   

 

 Зарахування на е-курс «Питання практичного застосування нового антикорупційного 

законодавства» буде відкрито 29 травня, завершено 2 червня. 
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